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Inleiding
‘De afgelopen jaren lag de nadruk bij het vernieuwingsproces in de bouw teveel op het meekrijgen van zoveel
mogelijk partijen. Vernieuwingsakkoorden zijn gesloten met koepel en branche organisaties en vervolgens is
een ‘uitrolstrategie’ ontwikkeld met regionale regieraden. Deze poldermodel aanpak heeft echter niet
gewerkt en kan ook niet werken in en radicaal veranderingsproces in de bouw. Een breed draagvlak staat
haaks op de fundamentele vernieuwing die nodig is, omdat juist de bestaande orde zijn macht niet wil
afgeven aan opkomende spelers. Je vraagt per slot de kalkoen ook niet om zichzelf op het kersmenu te
zetten. Energietransitie vraagt in eerste instantie geen breed draagvlak, maar juist een smal en diep
draagvlak’ (Rotmans, 2010)
Duurzaam Heiloo staat, zoals de naam zegt, voor duurzaamheid en wil het Burgemeestersconvenant en doelen
van het klimaatakkoord minimaal realiseren. Duurzaam Heiloo omarmde in een presentatie aan de wethouder
(met Heiloo Energie; jaarplan 2016; bijlage I zie ook website) de slogan ‘Heiloo de groenste gemeente van
Nederland’, wat nog meer ambitie weergeeft. We waren en zijn er nog van overtuigd dat die doelen onhaalbaar
zijn zonder een ordentelijke planning en deden een procesvoorstel inclusief monitoring. Dat was zo ingericht dat
burgers werden betrokken, konden participeren en bij investeringen anticiperen op eisen die de
klimaatmodellen stellen. Het voorstel kreeg geen steun, de monitoring bleef onder het gewenste niveau en de
burgers bleven in het ongewisse, ook tijdens de tsjunamie aan (mis)informatie rond het klimaattafelproces in
den Haag.
Duurzaam Heiloo denkt naast burgers, ook aan het maatschappelijk belang zoals kosten voor infrastructuur. In
1
het overleg met de coalitie is dan ook het buurtbatterij project voorgesteld. Dat wordt nu uitgevoerd met
subsidie van de Provincie, dezelfde werkwijze als bij het onderzoek voor een PV geluidscherm langs de A9.
Vanuit dat buurtbatterij onderzoek werd snel nog duidelijker dat warmte een knelpunt kan worden. Dat
warmteprobleem zijn we naast de buurtbatterij gaan onderzoeken. Tevens namen we een vraag over logistiek
tijdens de inhoudelijk matige presentatie van Samson (bibliotheek) wel serieus en spreken nu van
2
energielogistiek; opwekken, opslaan, transport en gebruik van elektrisch en warmte die soms uitwisbaar zijn .
Bij decentraal opwekken, opslaan en gebruik vervalt transport met vaak hoge investeringen die over lange tijd
worden afgeschreven. Burgers beoordelen de afhankelijkheid van energieleverancier niet altijd positief en grote
projecten met afvalcentrales (die af zouden moeten bouwen in circulaire economie) en warmtenetten lopen
3
nog al eens uit de hand . Redenen om zowel in het burger als maatschappelijk belang alternatieven te zoeken.
Die zoektocht leidde naar goede concepten die net op de markt zijn of dat op korte termijn komen. Ze zijn nog
relatief duur, maar zoals PV panelen hebben laten zien kan dat snel veranderen. Het betreft o.a.
warmteopwekking in z.g.n. PVT panelen en warmte opslag in de woning (bijlage 2). De netbelasting (ook piek)
wordt minder en dus zal netverzwaring als dit veel wordt toegepast niet nodig zijn. Extra voordeel is dat dit
meestal water/ water warmtepompen betreft zonder (lelijke?) buitenunit die niet geheel geruisloos is. De
buurtbatterij kan nog steeds bijdragen in speciale gevallen en dan vooral in flexibele opstelling omdat met meer
elektrische auto’s de situatie weer wijzigt. De wat eenzijdige en rigide focus van de RES op warmte, die een

1

Zie voor eerste rapportage ‘Energieopslag Oude Werf Heiloo’
Zie voor reactie op Samson ‘Van het gas af, het nieuwe verwarmen’, waarin opgenomen smart grids,
warmteopslag in kruipruimte, vergassing maar ook een verdieping over concurrentieverhoudingen grote en
kleine bedrijven en hoe je na kunt denken over buurtbetrokkenheid.
3
Amsterdam vuilverbranding (slecht onderhoud) Rotterdam met warmtenet naar Leiden.
2
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aantal van deze aspecten niet meeneemt, lijkt hier een bedreiging voor een maatschappelijk en voor burger
4
goed klimaatbeleid .
Daarom wordt hier onze oorspronkelijke visie voor het maatschappelijke en burger gerichte; ‘Heiloo groenste
gemeente van Nederland’ weer uit de kast gehaald met het oude planproces met een tijdspad zoals de overheid
wenst. Om de 5 jaar is een peildatum ingevoerd, waarbij ook het eerder voorgestelde monitoringsysteem weer
aan de orde is (hier niet opgenomen) . Essentieel is de financiering bij de particulieren (bijlage 6). Nu investeren
nutsbedrijven in opwekking, opslag en transport, schrijven dat af over een lange periode en rekenen dat door
in de energierekening. Dat wijzigt nu. De particulier moet nu zelf investeren. Dat kan een belemmering zijn, zelfs
als dat voor de burger en maatschappij beter is (lock in situatie). Hierover zijn in het verleden voorstellen
gedaan, in het kader van een door de Raad van Heiloo gevraagd Revolving Fund vanuit het Nuongeld. Dat is tot
nu toe onvoldoende opgepakt.
We vertrouwen er op dat we hiermee weer een bijdrage leveren aan een solide door burgers gedragen
klimaataanpak en de democratie, die valt of staat bij door bestuurders serieus genomen betrokken burgers.

4

Een rapport van Berenschot wijst op een tekort aan aandacht voor PVT en Inforte geeft aan dat de elektrische
auto niet in het model zit. PV van burgers wordt ook als gemiddelde restpost meegenomen.
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Management samenvatting
‘De Omgevingswet biedt (juridische) instrumenten om bijvoorbeeld energietransitie en klimaatadaptie
mogelijk te maken. Inwoners en bedrijven profiteren hier ook van, ook in de zin van participatie bij de
beleidsvoorbereiding en de besluitvorming’
Bron; Website VNG
Deze notitie geeft een aanzet voor de energietransitie in Heiloo. De basis is het duurzaam belang van de
burgers, die samen zorgen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2050. Aan infrastructuur met
elektriciteit, gas en warmtenetten is minder aandacht besteed. Daar lijken geen ingrijpende maatregelen nodig
indien gericht met en voor burgers de juiste oplossingen worden gezocht. Veel aandacht is er voor buurten,
maar een diepgaandere uitwerking is noodzakelijk. De resterende dertig jaar geeft voldoende tijd, indien vanaf
nu onderzoek en uitvoering met burgers planmatig wordt opgepakt en bewaakt. Om dit geheel te overzien lijkt
een vorm van programmastuurgroep van Gemeente Heiloo, Duurzaam Heiloo en Heiloo Energie nuttig.
1. Uitgangspunt is de duurzame burger/ bewoner en zijn belangen die met nieuwe mogelijkheden steeds meer
in staat zal zijn energetisch zelfvoorzienend te worden (zie bijlage 2).
2. Er wordt gebruik gemaakt van een beslisboom vanuit het perspectief van de burger / bewoner. Dat is een
ander paradigma dan beginnen bij bestaande infrastructuur en vervolgens burgers via agendasetting met
‘kansrijke oplossingen’ in die richting te sturen.
3. Financiering verschuift bij zelfvoorziening van grote bedrijven naar de burger. Dat zelf investeren door
burgers kan zowel maatschappelijk als voor de burger gunstig zijn, maar is voor energievoorziening nog
minder bekend. Financieringsprogramma’s en ondersteuning zijn daarvoor noodzakelijk.
4. Sociale acceptatie is belangrijk bij particulier woningbezit. Er dient een duidelijk beeld te zijn van wat
transitie is in een omgeving met veel innovatie en de diffusie van dergelijke innovaties. ‘Uitrollen’ van een
werkwijze door grote partijen elders opgezet kan nadelig werken voor Heiloo (kan Heiloo wel van leren).
5. Demonstratieprojecten voor innovaties voor zelfvoorziening zijn essentieel voor diffusie van nieuwe
technieken onder burgers. Ze zijn noodzakelijk voor Heiloo als geheel. De gemeente dient dit te steunen.
6. Een buurtaanpak met gelijksoortige woningen en buurten is effectiever (herkenbaarheid met
besmettingsmodel) dan een vaak te algemene wijkaanpak. Dat wil zeggen dat in principe de wijkindelingen
los worden gelaten(ontstaan als som van buurten). Belangrijk zijn:
a. Bewustwording van klimaateisen voor 2030 en 2050 voor gemeente en dus voor burgers. Burgers
horen dit in een zo vroeg mogelijk stadium te weten om er bij investeringen rekening mee te
kunnen houden.
b. Ruimte geven voor doelgroepen in termen van early en late majority en achterblijvers. Met teveel
nadruk op standaardproducten tegen lage prijs voor achterblijvers zal het effect voor
duurzaamheid minder zijn dan met meer aandacht voor innovatie.
c. Een goede ondersteuning via bijenkomsten maar ook internet met websites per buurtproject om
informatie uit te wisselen.
Dit leidt tot ongeveer de volgen fasering (zie voor detaillering kaartjes in bijlagen):
2030
IV

Ypestein en Oosterzij (exclusief Kennemerstraatweg; komt bij Oud Zuid; GGZ en Oude Werf met
Oosterzij voor industrie is speciaal project

Dit sluit de bulk van de woningen van rond 1990 af (excl. Noord West).
2035
I en II

Zuidwest en Zuiderneg (o.a.speciaal project appartementen aan Zeeweg ; aquawarmte)
Akkerbuurt (speciaal project kerk en winkels rond station plus Kennemer wonen).

2040
III en V

Oud Zuid met Kenemerstraatweg aanlsuten op o.a. Zevenhuizerlaan
Plan Oost wellicht met PV geluidsscherm als project.
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Dit sluit de bulk van de woningen voor 1990 af met veel rijtjeswoningen.
2045
VI en VII

T’Loo met al speciaal project winkelcentrum t’Loo voor 2030
Noord West met Tomsonbos met andere VVE’s.

2050

Blockhoven met rest Kennemerstraatweg.

Dit sluit de transitie af.
De fasen zijn:
G 100

Bewustwording burgers van opdracht voor gemeente en dus burgers zelf die ruimte krijgen om
na te denken over die opdracht en kunne anticiperen.

Buurt actie 1

Actie met demonstratieprojecten en website ter ondersteuning voor early majority. Steun bij
financiering. Uitgebreide bijenkomsten organiseren en faciliteren.

Buurtactie 2

Herhaling actie 1 met meer informatie en ervaring vanuit actie 1. Updaten van de informatie
actie 1 en beperkt bijenkomsten organiseren.

Bezemwagen

Achtblijvers erop wijzen dat het gas nu echt wordt afgesloten. Oplossing is nu aan hun zelf. Uit
voorgaande acties zijn er voldoende voorbeelden en de techniek heeft zich ook verder
ontwikkeld. Geen extra ondersteuning (die is geweest).

7.

Naast buurtprojecten zijn er divers andere projecten, zoals
a. Geluidscherm bij de A9 en de buurtbatterij ook toe te passen in combinatie met
sportfaciliteiten en industrie.
b. Winkelcentra, kerken en waar desgewenst kan worden gewerkt met aquathermie en
rioolwarmte (ook voor VVE (www.ketenkracht.com/zekerheid-in-vastgoed.html).
c. GGZ, Kennemerwonen en RWZI zijn zelfstandige entiteiten die waar mogelijk mee kunnen
doen aan dit type projecten. Overleg hierover is mogelijk op basis van deze notitie.
Een gedetailleerde planning maken voor 30 jaar is onmogelijk en elke planning vereist terugkoppeling
(monitoring) vanuit de uitvoering voor bijstelling. Die bijstelling dient zodanig te zijn dat de doelen worden
gehaald. Zonder planning is terugkoppelen zinloos en bijstellen een slag in de lucht. Deze notitie kan dan ook
niet verder gaan dan een globale fasering die verder kan worden ingevuld of aangepast, maar geeft vooral
aandacht aan gefaseerd en gericht betrekken van burgers om samen tot een goed en voor burgers ook in de
toekomst betaalbaar klimaat te komen.
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1) Basisuitgangspunten
Willen burgers overgaan tot verduurzamen dan dient er te zijn voldaan aan drie basisvoorwaarden:
1. Technische keuzemogelijkheden die in te passen zijn in hun fysieke omgeving en daarmee comfort
minimal gelijk houden of verbeteren.
2. Financiële haalbaarheid, waarbij financieringsmogelijkheden, rendement en risico inclusief
prijsverhogingen door afhankelijkheid van monopoliebedrijven een rol spelen.
3. Sociale acceptatie, waarbij een rol spelen:
a. persoonlijke instelling (early adopter of afwachtende houding, technisch of financieel
geschoold c.q. gericht, wel of niet ondernemend etc.)
b. persoonlijke omstandigheden (opgroeiend gezin, net gescheiden, gepensioneerd etc.)
c. Cultuur van de naaste omgeving zoals de buurt, wijk of club waar men lid van is etc.
Indien een van deze basisvoorwaarden onvoldoende is ingevuld gaan mensen niet over tot verduurzamen. Hoe
beter een combinatie van deze basisvoorwaarden zijn ingevuld, des te eerder zal men over gaan tot
verduurzamen maar ook andere mensen besmetten. Dodelijk is een te positieve voorstelling van zaken geven
die in de praktijk niet wordt waargemaakt (is ook besmetting die meestal sneller gaat). Belangrijk voor het
imago van duurzaamheid is werken met innovatieve concepten die effectiever zijn dan de oudere concepten,
maar die wel waarmaken wat wordt beloofd. Ze bieden op de lange termijn voor burgers uizicht op een gunstig
perspectief (en de klimaatdoelstellingen voor Heiloo). Proefprojecten zijn nuttig en maken kansen en risico’s
vooraf voldoende duidelijk. Leren van en met elkaar is dan ook het basisprincipe van deze notitie.

a) Technische voorwaarden; geraadpleegde literatuur
Vanuit de techniek zijn er voor de buurtaanpak weinig adequate studies voorhanden. Naast de kennis binnen
DH/ HE geven de volgende rapporten/overzichten enig inzicht:
1. CE Delft studie geeft aan welke technologie voor welke wijk het beste is op macroniveau. De basis is en
technisch / financieel model vanuit de infrastructuur.
2. Overmorgen biedt kaarten op internet voor Heiloo, met weinig toegevoegde waarde t.o.v. CE Delft. Het
neemt ook technische macro informatie als basis zonder aandacht voor burgers.
3. Daar de documentatie van Overmorgen tekort schiet wordt tevens gebruik gemaakt van de
modelbeschrijving van Caldomus (van Inforte, DHC in control). Daarin wordt eerlijk vermeld dat in hun
model o.a. accu’s van auto’s niet is meegenomen.
4. De openbaar beschikbare kaarten van PICO, met meer informatie dan alleen techniek, zonder eenzijdige
modellen met adviezen op macroniveau.
5. Een Berenschotrapport dat wijst op het belang van PVT wat door RES en bovengenoemde rapporten wordt
genegeerd. PVT geeft en lagere belasting van het elektriciteitsnet. Helaas mist in die beschouwing nog de
mogelijkheid van warmte en stroom opslag (energielogistiek). Dit is van belang voor de berekening van
kabeldoorsneden in het net (Piekbelasting).
6. Rapporten van Castricum over geothermie en aquathermie van DUEC en IF technogy uit Uitgeest.
7. De informatie die we als Duurzaam Heiloo/ Heiloo zelf hebben over de gemeente en
a. Rapport over energieopslag en buurtbatterij van 18 november 2018
b. Rapport over warmte van 18 juni 2019.
De (elektrische) infrastructuur kan bij all electric in strenge winterperiodes onvoldoende worden. De vraag is
echter of na afbouwen van de salderingsregeling er niet meer thuisaccu’s komen terwijl ook de elektrische auto
invloed gaat krijgen. Tevens zijn de mogelijkheden voor opslag van warmte, ook op woning niveau er al. Dat
maakt samen met PVT extra investeren in infrastructuur waarschijnlijk overbodig. Dit is efficiënter (minder
transportverliezen) en maakt burger minder afhankelijk van grote partijen en prijsstijgingen (punt I.2).
Daarnaast kan worden gewerkt met buurtbatterijen (eventueel tijdelijk; flexibeler dan kabel). Dat vraagt van de
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gemeente een beleid voor energielogistiek, waarbij informatiesystemen de fysieke stromen kunnen verlagen
(inzicht uit logistiek toepassen in smartgids voor energie). Als slimme energielogistiek wordt toegepast, is er
geen reden aan te nemen dat er ingrijpende infrastructurele werken nodig zijn.

b) De beslissingsboom
Dit alles leidt tot de beslissingboom in figuur 1. Verschil ten opzichten van veel studies zit niet alleen in de opties
die worden genoemd, maar vooral in de wijze waarop de boom wordt gehanteerd. In principe is dat van rechts
naar links, dus op basis van de toepassing van de burgers en dan aggregeren. Veel benaderingen starten links
met globale cijfers en veronderstellingen om vervolgens rechts per buurt de mogelijkheden voor bewoners in de
discussie te sturen en daarmee te beperken. Vanuit een veronderstelde noodzakelijke infrastructuur,
gegenereerd met cijfers die veel algemene aannames en gemiddelden bevatten worden dan oplossingen voor
wijken aangedragen. De boom in figuur 1 bevat wel opties die nog niet op grote schaal worden toegepast (kan
verbeteren zie rapport 18 juni). Burgers dienen te worden geïnformeerd over deze nieuwe en voor hun soms
betere oplossingen. Dit verdient steun vanuit de gemeente omdat massaproducten die nu worden aangeboden
(ook met behulp van de gemeente) onvoldoende zijn voor de klimaatdoelstellingen die ze moeten realiseren.
Demonstratieprojecten en innovaties dienen te worden gesteund om burgers alternatieven te tonen voor de
massaproducten die minder effectief zijn en niet tot een duurzaam Heiloo zullen leiden voor Heiloo.

Lucht/ water WP

Burger gericht

All Electric

Water/ water met bron
Individueel
(woning)

Met
Warmte opslag

All electric
plus PVT

Zonder
Warmteopslag
(Tripel Solar)

Infrastructuur gericht
Warmtenet
Lage temperatuur

Collectief

Samen (flatgebouw
Blokverwarming)
Solarfreezer
PCM

Opwekken uit PVT

Aquawarmte, riool etc
Warmtenet
Hoge temperatuur

Groen gas
Naast dit Schema
voor warmte ook elektrisch in totaal
Energielogistiek meenemen

Geothermie
Restwarmte

Figuur 1. De beslisboom voor de burger
Globaal de boom doorlopen geeft :
Voor het collectieve deel een aantal opties.
a) Groen gas lijkt een optie op middenlange termijn met vergassingsystemen(notitie 18 juni), wat
efficiënter en duurzamer is dan verbranden en bijkomend transport van warmte. Deze ontwikkelingen
zijn in een gevorderd stadium en distributie kan via het bestaande gasnet. Dit lijkt voorlopig goed voor
oudere gebouwen met hoog gasverbruik. Ergens na 2045 zijn er waarschijnlijk met nieuwe PVT
systemen (wellicht tegen muren van woningen) meer mogelijkheden rendabel. (bron CE Delft;
vergassen zal goedkoper worden maar vraag vanuit industrie blijft hoog, dus prijs stijgt).

2-11-2019

Concept

8

b) Restwarmte van de HVC vraagt relatief hoge investeringen in infrastructuur voor de lange termijn. Dat
geeft kapitaalverlies voor HVC (dus gemeente Heiloo als aandeelhouder) als burgers binnen die
termijn overgaan op nieuwe en beter mogelijkheden of de burger moet dan een hoge afkoopsom
betalen om over kunnen gaan op een dan duurzamere energievoorziening. De bewoner blijft
afhankelijk van de aanbieder (punt I.2). Leverbetrouwbaarheid kan een probleem zijn. Warmte van de
HVC lijkt economischer toepasbaar in flatwijken van Alkmaar, waar het dan tevens gezien de schaal
rendabeler is met geothermie voor back up (zie rapport 18 juni). Een dergelijke backup lijkt voor Heiloo
niet rendabel omdat de bebouwing verder van elkaar staat en de afstand tot HVC relatief lang is t.o.v.
de hoeveelheid woningen. Daarbij zal de hoeveelheid afval verminderen, er in de toekomst meer
vergassing plaats vinden en transport van vuil uit het buitenland is ook milieuvervuilend Men kan beter
in het buitenland en moderne vergasser bouwen en dat gaat men waarschijnlijk ook wel doen. Het
huidige aanbod van vuil uit buitenland zal afnemen en de Nederlander wordt dan geconfronteerd met
de wet van de remmende voorsprong die er was met goede vuilverbranders.
c) Geothermie lijkt op basis van de voorlopige de studies van Castricum voor Heiloo met minder
hoogbouw minder aantrekkelijk. Daarbij zijn er bij deze techniek onzekerheden die relatief kostbaar
kunnen worden (zie ook notitie 18 juni). Daarnaast is de inbreng van de individuele bewoner bij deze
grootschalige aanpak met technisch ingewikkelde systemen beperkt (I.2).
d) Er zijn diverse mogelijkheden om warmtebronnen decentraal maar wel collectief op te weken of op te
slaan. Voorbeelden zijn aqua-warmte (studie van DUEC IF techology) of warmte uit riool waar CALorie
nu naar kijkt. Voor warmte opslag is het ECO-vat een oplossing. Voor Heiloo lijkt in eerste instantie
nader onderzoek voor aqua-warmte nuttig bij het appartementencomplex aan de Zeeweg en
appartementen in Ypestein. ECO-vat zou een mogelijkheid zijn binnen het GGZ terrein waar er de
ruimte is voor en dergelijke grote tank. Dit soort projecten kan daar waar het zinvol lijkt worden
opgepakt als een project, zoals ook de PV geluidsmuur langs de A9. Belangrijk is dit type projecten
gelijk op te pakken als bij renovaties zoals bij het winkelcentrum ’t Loo (zie bijlage 3).
Voor het individuele deel
Hier vallen dus al een aantal bebouwing af,zoals de Zeeweg, de flats van Kennemerwonen GGZ etc. die in
projectvorm verder gaan. De essentiële verschillen in de individuele takken zitten vooral in waar de
warmtepomp zijn elektrisch en warmte vandaan haalt en opslaat:
a) All electric (met meestal PV panelen voor opwekken elektrisch)
o Lucht water, wat in de winter en lage COP geeft (en dus veel stroom gebuikt). Dit werkt met
buitenunits die niet geheel geruisloos zijn en niet altijd esthetisch de schoonheidsprijs
verdienen. In vochtig klimaat aan zee vraagt het onderhoud. De investering is relatief laag.
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o

Water water waarbij deze problemen worden ondervangen door gebruik te maken van
warmte uit de aarde. Het vraagt een hogere investering voor een bronboring wat niet in elke
achtertuin past en men moet het warmte evenwicht goed houden. In feite is de aarde een
warmteopslag medium, wat gunstig is voor COP van de warmtepomp.
b) All electric plus PVT (wekt elektrisch en warmte op als de zon schijnt)
o Dit kan zonder warmteopslag (Triple Solar), wat warmte geeft als de zon schijnt wat samen
met een warmtepomp en beter rendement geeft. Als er geen warmtevraag is worden de
watercollectoren niet gebruikt.
o Dit kan met warmteopslag, wat vele varianten kent. De warmte van de PVT wordt dan
opgeslagen en later gebuikt. Dit kan in blokverband (zelfs met ECO-vat), maar ook op
woningniveau nemen de mogelijkheden toe. Een voorbeeld is Solar Freezer, met en waterzak
voor opslag in de kruipruimte (of elders). Dit werk met lage temperaturen en maakt, niet
onbelangrijk gebruik van de faseovergang van water naar ijs waarbij veel energie vrij komt.
Dat zorgt er voor dat de aanvoertemperatuur voor de warmtepomp nooit onder de nul graden
komt en dus de COP daling aan de onderkant begrensd is in strenge winters. Dit vereist is een
voldoende kruip of andere geschikte ruimte. Bij meer ruimte of buurtcollectief is een
combinatie met www.hocosto.com of www.ecovat.eu mogelijk. TNO en TUe zijn bezig met
oplossingen dat werkt op chemische basis wat binnenkort op de markt komt en minder ruimte
vraagt.
Op dit moment ontwikkelen zich meer systemen, ook met PCM materiaal. In feite kan elke warmtepomp elke
woning verwarmen mits de warmtepomp maar groot genoeg is. Alleen zal deze dan in de winter continu
draaien c.q. veel stroom verbruiken. Daarom is isolatie en LT radartoren (of vloerverwarming) aan te bevelen.
Maar dat geldt voor elk verwarmingsysteem. Wat je niet verbruikt hoef je ook niet te verstoken. Per geval is het
nuttig het juiste optimum te berekenen.
Op dit moment is met de salderingregeling energieopslag gratis. Als die vervalt zal zelf opslaan aantrekkelijker
worden. Met een thuisbatterij voor alleen elektrisch is het overbruggen van een strenge winter lastig. Het is
daarom goed te kijken naar een combinatie van opslag en opwekking van zowel elektrisch als warmte (zijn
deels uitwisselbaar; energielogistiek). Zodra er meer woningen worden voorzien van dit type oplossingen en er
rekening wordt gehouden met accu’s van elektrische auto’s zal de infrastructuur voor het elektrisch met minder
piekbelasting minder problematisch zijn of geheel verdwijnen.
Tot slot is de hybride warmtepomp een oplossing die niet is opgenomen omdat het in feite geen gasloos
systeem is en tevens de nadelen van de lucht water warmtepomp heeft. Bij gasloos, dus afsluiten van het gas is
dan toch nog het aapassen van installaties nodig om naar ene beter systeem te komen, of men blijft afhankelijk
van een hoog stroom (energie) verbruik.
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c) Economische / financieel
Het uitgaanspunt is hier energetisch is zelfvoorzienend voor elke woning. Dat geeft geen transportverliezen en
investeringen in transportnetten. Er is geen buffer in de vorm van inschakelen van kolencentrales of andere
minder gewenste opwekking van warmte. Het knelpunt is dan wie de investering gaar doen. Een grafiek van
Berenschot kan als illustratie dienen. Het geeft aan dat los van de exacte rente, subsidieregels etc, de kosten
voor energie verschuiven van energiekosten bij business as usual naar kosten voor afschrijving en financiering.
Bij zelfvoorzienend verdwijnen de energiekosten geheel, maar moet de particulier wel eerst de investering doen
waar middelen voor nodig zijn.

Dit plaatje is op basis van bepaalde aannames over rente looptijd etc. In deze notitie wordt hybride niet
ogenomen omdat het niet gasloos is. Verder gaat Berenschot uit van PVT zonder warmteopslag (waardoor ook
problemen rond piekbelasting in het net blijven bestaan). De basis van deze notie is integraal, dus ook opslag
van zowel elektrische alsl warmte na de salderingregeling.
Overheadkosten centrale systemen
Grondstoffen, management, reclame, distributie en andere kosten vervallen bij een zelfvoorzienende woning.
Die kosten nu zijn opgenomen in de energiekosten via nuts en energieleverende bedrijven in business as usual.
Extra overhead wil niet zeggen dat organisaties goed functioneren getuige problemen bij
woningbouwcorporaties als Vestias, de vuilverbranding in Amsterdam zonder goed onderhoud,
budgetoverschrijdingen bij warmtenetten in Rotterdam etc. Uiteindelijk draait de burger voor de kosten op. Dat
grotere organisatie per definitie efficiënter zijn is een mythe. Er zijn ook schaalnadelen en nieuw technologie
maakt kleinschaligheid steeds rendabeler. Uiteraard maken particulieren ook fouten en onderhouden sommigen
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hun installaties slecht. Maar dan is het probleem beperkt, zit niet en hele wijk in de kou en draaien de buren
normaal niet voor de kosten op (bij grote bedrijven die te groot zijn om om te vallen wel; via de belasting maar
dat valt dat minder op). De maatschappelijke kosten lijken dus lager als burgers zelf de investering regelen en
hun verantwoordelijkheid nemen, waarbij de risico’s niet op de maatschappij worden afgewenteld.
.
Investeringsbeslissing en financiering.
Grote bedrijven hebben financiële afdelingen die uitgekiende investeringsberekeningen maken en relaties met
banken onderhouden om makkelijk aan financiering te komen voor projecten. Voor burgers ligt dat lastiger.
Investeringberekeningen maken is niet hun dagelijks werk en banken doen liever zaken met grote instellingen
waarbij ze relatief minder overheadkosten hebben per uitgeleende Euro. Daarnaast worden aan burgers vaak
strengere eisen als borg gesteld. Politici zijn ook eerder geneigd te investeren in grotere projecten met meer
prestige en uitstraling. Investeringsbedragen worden dan vooraf vaak lager voorgesteld en de opbrengst op
lange termijn valt meestal tegen. Bij decentrale oplossingen door burger uitgevoerd zijn de installaties minder
complex met minder financieel risico voor de gemeente. Wel is dan steun voor die burger noodzakelijk.
Het perspectief van de burger.
Burgers willen niet afhankelijk zijn van grote bedrijven en prijsstijgingen, maar krijgen vaak niet de financiële
kant van verduurzamen goed op en rij. Vaak wordt gekeken naar de terugverdientijd per project. Dat kan
irrelevant zijn voor lange termijn investeringen. Men berekent ook niet de terugverdientijd bij de aankoop van
een huis. Het gaat in essentie om het rendement gemaakt op geld. Het rendement van geld op de bank is met
een rente van 0,5% en een inflatie van 1.5% per saldo -1%. Levert een investering in duurzaamheid 1% op dan is
het totaal rendement vergeleken met het geld op de bank zetten 2% wat zich uitbetaalt in bijvoorbeeld een
lagere energierekening per maand. Let wel; dat bedrag is waardevast en niet afhankelijk van schommelingen in
prijsstijgingen, inflatie dekkingraden bij pensoenen etc. (is een prima pensioenvoorziening). Die installatie blijft
energie leveren ongeacht al die schommelingen; dus voor dezelfde prijs ook al gaat de energie prijs omhoog.
Nu heeft niet iedereen het geld op de bank staan en geld lenen kost geld. De vraag is echter hoe hoog die kosten
zijn en wat de investering oplevert. PV panelen laten zien dat de prijzen steeds dalen en de opbrengsten gestaag
stijgen waardoor investeren aantrekkelijker wordt. Het is belangrijk goed in te schatten in hoeverre dat ook bij
andere systemen het geval is. Vervolgens is een goede financiële analyse met eventueel een hypotheekadviseur
voor leningen essentieel.
Samengevat wordt zelfvoorzienend snel technisch rendabeler met minder risico voor de burger en de gemeente.
Het probleem ligt in de financiering. Daar dienen gericht progamma’s voor te zijn. Lenen kost geld, maar kan
ook opbrengen. Bij lage rente en hogere inflatie levert de spaarder geld in door de negatieve reële rente en
verdient degene die schulden maakt (los van kosten en winsten bij banken). Bedrijven maken daar gebruik van
om in die situatie meer vreemd vermogen aan te trekken (hefboomeffect). Burgers kijken vaak te beperkt naar
de financiële analyse, waardoor die minder investeren in soms betere projecten dan waar bedrijven mee aan de
gang gaan. Het is voor zowel de burgers als de maatschappij zinvol om verbeterde analysemodellen breder
onder de aandacht te brengen waarbij gemeenten, verantwoordelijk voor de energietransitie de burger dient te
steunen in het bemachtigen van die inzichten en wellicht te helpen bij het verkrijgen van financiering.
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2) Transitie en innovatiediffusie
RES staat voor regionale energie transitie, maar wat is eigenlijk een transitie? Daarbij wordt regionaal het
lokale wordt benadrukt. Heiloo wijkt met zijn lage bebouwingsdichtheid af van bijvoorbeeld Alkmaar en is meer
afhankelijk van de ontwikkeling van kleinschalige innovaties en de diffusie van dit type innovaties. Die twee
punten komen kort aan de orde en er wordt afgesloten met het samenbrengen van die twee bewegingen (voor
positie gemeent en burgerinitiatieven in transitie zie website www.h-hofman.nl De weerbarstige praktijk).

Transitiemanagementi
Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu.
Structurele veranderingen hebben een grote impact op de samenleving, wat tijd kost (wikipedia). Wordt die tijd
niet genomen ontstaan overgangsproblemen met een revolutie met veel nadelige gevolgen. Een belangrijk
aspect is innovatie of vernieuwing, een nieuw idee, goed, dienst, proces of combinaties daarvan. Jan Rotman,
oprichter van ICIS, Drift, Urgenda (met Marjan Minnesma) en ‘Nederland Kantelt’ publiceert veel over dit
snijvlak in het kader van de complexe systeemleer. Twee uitspraken.


‘Alle maatschappelijke sectoren waarin niet de mens centraal staat naderen hun houdbaarheidsdatum’
(website Rotmans 3-8-2019; dat gaat verder dan burgers alleen te betrekken bij de uitvoering).



‘De afgelopen jaren lag de nadruk bij het vernieuwingsproces in de bouw teveel op het meekrijgen van
zoveel mogelijk partijen. Vernieuwingsakkoorden zijn gesloten met koepel en branche organisaties en
vervolgens is een ‘uitrolstrategie’ ontwikkeld met regionale regieraden. Deze poldermodel aanpak
heeft echter niet gewerkt en kan ook niet werken in en radicaal veranderingsproces in de bouw. Een
breed draagvlak staat haaks op de fundamentele vernieuwing die nodig is, omdat juist de bestaande
orde zijn macht niet wil afgeven aan opkomende spelers. Je vraagt per slot de kalkoen ook niet om
zichzelf op het kersmenu te zetten. Energietransitie vraagt in eerste instantie geen breed draagvlak,
maar juist een smal en diep draagvlak’ (Rotmans, 2010).
Er zijn voldoende studies en argumenten die deze visie ondersteunen, maar helaas lijken in Nederland nog
steeds vaak kalkoenen uit te maken wat er op het kerstmenu komt. Dit is voor Heiloo nadelig omdat
‘meekrijgen van zoveel mogelijk partijen binnen de branche’ het beste lukt met oplossingen voor grotere
projecten waar toonaangevende spelers in die branche organisaties de meeste voordelen bij hebben (kleine
aannemers zitten niet in het bestuur van Bouwend Nederland; die zijn aan het bouwen). Dat wil dus zeggen dat
oplossingen die ‘worden uitgerold’ gunstig zijn voor die grote bedrijven en grote gemeenten en niet per definitie
voor de burger van Heiloo in zijn specifieke situatie.
Dat neemt niet weg dat ook vanuit de filosofie van Rotmans voorzichtigheid geboden is. Elke ontwikkeling gaat
door en aantal fasen.
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Vooral in de ontwikkelingsfase kan er het nodige
fout gaan en veel innovaties sneuvelen. In de
voorontwikkeling zijn dan ook ontwikkelsubsidies
en lokale demonstratieprojecten nodig om
innovators over de streep te helpen. Belangrijk is
om na te gaan in hoeverre de gebuikte
technieken theoretisch valide zijn voor de
vraagstelling en praktisch zoveel mogelijk
gebruik maakt van bewezen technieken.
Vervolgens zal in het begin de prijs relatief hoog
zijn, omdat er nog ontwikkelkosten zijn en men
in de learningcurve zit voor product en proces.

RESULTANTE VAN KORTE EN
LANGE TERMIJN PROCESSEN
Indicator(en) voor
maatschappelijke ontwikkeling

Stabilisatie

Versnelling

Take-off
Voorontwikkeling
Tijd

In de stabilisatiefase zal een bedrijf werken op basis van routinematige productie en proberen nog winst te
halen uit de oude investeringen. De (kost)prijs zal dalen (bij meer volume) en er komt concurrentie van nieuwe
producten met en hogere prestaties, waardoor echt hoge prijzen voor oudere producten niet meer mogelijk zijn.
Let wel; er is en relatie tussen diffusie (de snelheid warmee een product wordt geaccepteerd en gekocht) en
transitie. Als de diffusie vertraagd, is de omzet minder, duurt het leren langer en wordt de takeoff vertraagd
met als gevolg dat prijzen langer aan de hoge kant blijven. Voor Heiloo gasloos is het van belang om zowel
innovaties in de transitieperiode als de diffusie van passende oplossingen te monitoren voor toepassingen die
geschikt zijn voor Heiloo.

Diffusie van innovatie (Rogers, 2003)
Burgers dachten vanuit de oude situatie niet veel na over energie. Dat was een zaak van de energieleverancier.
Nu wordt eigen initiatief verwacht met investeringen in nieuwe producten. Rogers toont aan dat mensen liever
vasthouden aan bestaande rituelen van de medicijnman, dan dat men gebuikt maakt van echte medicijnen of
inentingen. Zelfs als er in de naaste omgeving veel mensen sterven aan een bepaalde ziekte (hij haalt veel
andere voorbeelden aan ook voor productieprocessen in bijvoorbeeld de landbouw). Heiloo kent weinig
hoogbouw en is ruim opgezet met als gevolg dat de logistiek van warmte vanuit centrale punten relatief duur
lijkt ten opzichte van lokale oplossingen. Daarnaast is de omvang van Heiloo zodanig dat het lastig is een
centrale warmte opwekking (geothermie) winstgevend te exploiteren. Dit wijst richting de al eerder genoemde
zelfvoorziening van burgers, met de door Rogers genoemde uitdaging van diffusie ofwel implementatie van
deze innovatieve oplossingen.
De taak van de overheid hoort te zijn initiatieven
te steunen die bijdragen aan die oplossingen die
passen binnen de structuur van de gemeente.
PVT en opslag, wat geschikt lijkt, zit dan in de
fase van early adopters en early majority waar
steun nodig is. Steun aan PV en spouwmuurisolatie is steun aan promotieacties voor
producten die al geaccepteerd zijn en min of
meer vanzelf gaan (late majority en laggards). Je
steunt reclame acties waarvan de aanbieders het
werk al niet aan kunnen met oplossingen die
wellicht onvoldoende bijdragen aan gasloos voor
Heiloo.
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Cruciaal om nieuwe
efficiëntere /
effectievere
energiesystemen in
Heiloo te introduceren.
Zonder halen we
doelstellingen niet.

Voor producten tweede helft
life cycle. Mensen eerst
nieuwe producten aanbieden
om early adaptors/ majority
gelegenheid te bieden
nieuwere apparatuur te
kopen

Rogers, Everett (2003).
Diffusion of Innovations
, 5th Edition.
Simon and Schuster. .
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Voor
Kennisnetwerk

Buurtacties
en projecten

Algemeen
advies en
steun mening

Voor algemene
inkoopacties zoals
PV en isolatie
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In onderstaande figuur zijn de twee benaderingen samengevoegd. In feite lopen steunacties t/m de early
majority en ergens halverwege de versnellingsfase. Daarna neemt de markt het over. Het kan dan vanuit sociaal
oogpunt goed zijn steun te verlenen. Vaak speelt tevens politieke PR een rol. (Voor concurrentie in algemene zin
zie rapport 18 juni ‘Klimaattafels slecht voor Nederlandse concurrentiekracht’). Er is niks tegen om achterblijvers
te helpen, zolang het de early majority maar niet afhoudt van het overnemen van nieuwe meer effectieve
energiebesparende maatregelen. Bedenk dat de eerder genoemde kalkoenen van Rotman beschikken over
ruime lobby en marketingbudgetten die nieuwe betere technieken onder kunnen laten sneeuwen. Het beleid
dient erop gericht te zijn voor Heiloo passende technieken en maatregelen vanuit de burgers te steunen.

Steun noodzakelijke innovaties
achterblijvers komen later vanzelf
Diffusiemodel innovaties
Rogers

Innovatiemodel Rotmans
RESULTANTE VAN KORTE EN
LANGE TERMIJN PROCESSEN

Cruciaal om nieuwe
efficiëntere /
effectievere
energiesystemen in
Heiloo te introduceren.
Zonder halen we
doelstellingen niet.

Indicator(en) voor
maatschappelijke ontwikkeling

Stabilisatie

Aan markt over laten
Helpen/ info financiering

Voor producten tweede helft
life cycle. Mensen eerst
nieuwe producten aanbieden
om early adaptors/ majority
gelegenheid te bieden
nieuwere apparatuur te
kopen

Steun voor
Sociaal of
politiek doel

Rogers, Everett (2003).
Diffusion of Innovations
, 5th Edition.
Simon and Schuster. .

Versnelling

Demonstratieprojecten
Test locaties

Take-off
Voorontwikkeling

Tijd

Voor
Kennisnetwerk

Buurtacties
en projecten

Algemeen
advies en
steun mening

Voor algemene
inkoopacties zoals
PV en isolatie

https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations

Aansluiting vinden bij de juiste doelgroep
Een van de belangrijke instrumenten die de gemeenten en burgerinitiatieven in kunnen brengen is het zgn
besmettingmodel. Roger wijst erop dat informatie verschaffing cruciaal is, maar belangrijker nog is welke
informatie op welke manier door wie wordt gegeven. Trump kan de meest mogelijke onzin verkopen aan zijn
achterban omdat hij hun taal spreekt, hun medium gebuikt en vooral een toonaangevende figuur is waarvan
men denkt dat hij voor hun het beste voor heeft. Uitspaken van bekende en populaire figuren worden vaak
geloofd. Dat vertrouwen neemt toe als een bekende figuur ook nog het goede voorbeeld geeft. Dan gaat het
niet allen om de president. Men koopt eerder PV panelen als een buurman met wat aanzien dat al heeft gedaan
dan wanneer en hoogleraar voor TV uitlegt hoe goed die PV panelen zijn. Het voordeel van een president is dat
zijn bericht door veel meer mensen wordt gevolgd. Hoe meer contacten een voorbeeldfiguur heeft hoe sneller
de besmetting gaat. Concrete voorbeelden (demonstratieprojecten) van bekenden in de nabijheid die men
vertrouwt werken beter dan een conceptueel verhaal. Een innovatie moet passen in de desbetreffende situatie,
dus moet het concrete voorbeeld zo dicht mogelijk liggen bij de te besmetten persoon. Dit zijn slechts een paar
punten die aandacht vragen bij een goede implementatie van innovatieve oplossingen bij burgers in complexe
situaties.
.
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3) Werkwijze
Alle maatschappelijke sectoren waarin niet de mens centraal staat naderen hun houdbaarheidsdatum’
(website Rotmans 3-8-2019)
Burgers zijn er aan gewend dat er water uit de kraan komt, elektrisch uit de meterkast en gas van de gasmeter.
Met de energietransitie verandert dat. Burgers merken dat het rendabel is met PV zelf elektrisch op te wekken.
Opwekken en gebruik valt niet altijd samen wat nu de salderingsregeling opvangt. Ook dat gaat veranderen
zoals ook opwekken en opslaan van warmte in de toekomst anders zal zijn. Het wordt voor de burger nog
complexer als dit voor zijn situatie ook nog allemaal financieel moet worden doorgerekend.
De transitie ligt dan minder in de techniek van de afzonderlijke componenten , maar meer in het denken van de
burger die voor dit integrale vraagstuk veel meer zelf het initiatief kan en soms moet nemen rond zijn totale
energievoorziening. Dat vraagt een weloverwogen (gewennings- of diffusie) proces waarbij snelheid, vaak door
te late informatieverstrekking aan burgers tot frustratie en protesten leidt. Specialisten nemen jaren de tijd om
over een probleem te vergaderen. Burgers als leek moeten het, zijnde meestal de door de specialist bedachte
oplossing met voor de burger de nodige problemen, dan in korte tijd maar snappen en uitvoeren. Voorgesteld
wordt vroegtijdig een G100 bijenkomst te houden om de problematiek duidelijk te maken en bewoners met
ideeën te laten komen voor die transitie (desgewenst eerst Heiloo breed of per wijk, maar in ieder geval per
buurt; dich bij en herkenbaar). Vervolgens komen er twee buurtacties en een bezemwagenconstructie. Dit geldt
voor particuliere woningen maar kan in een variant ook voor VVE, industrie of ander projecten, afhankelijk van
de mate en vorm van betrokkenheid van burgers. Elke buurtactie gaat gepaard met ‘actievoordelen’ voor de
burger, maar om burgers de ruimte te geven zelf eerder innovatieve ideeën of anderszins sneller willen
beginnen dan gepland, wordt dit onder voorwaarden ook mogelijk (bijvoorbeeld demonstratieproject voor
buurtactie 1). Na een project wordt de buurtondersteuning gestopt. Bewaken van tussentijdse deadlines is
essentieel om in 2050 aan de eisen te voldoen.
Bijeenkomsten
G100 bijeenkomst
Dit is de start bij elke buurt, of als die erg klein is twee buurten (het is ook mogelijk dit Heiloo breed of per wijk
te doen, maar dan zal de vraagsteling algemener en abstracter zijn). Er worden 100 mensen aselect op naam
persoonlijk uitgenodigd om mee te praten (eventueel en paar voortrekkers extra uitnodigen) . Voor een buurt is
dat relatief veel, maar het effect dat de informatie binnen de buurt doorklinkt in het informele circuit is dan ook
groter (besmetting werkt vaak beter informeel dan formeel) .
Doel is:


Burgers informeren en bewust maken wat opdracht is voor gemeente en dus ook voor burgers (deadlines
en voorstel planning geven)



Informatie verschaffen over de aanpak zoals die nu voorligt en vragen om
o Suggesties en voorstellen over de procedure.
o Vragen welke ideeën men heeft en wat men eventueel al heeft uitgevoerd.
o Of men, nu we toch bezig zijn nog andere voorstellen heeft.



Bewustwording van wat nu echt de klimaattransitie is en dat men zelf ook wat kan doen uit eigenbelang en
voor de maatschappij.
Vooraf duidelijk stellen dat technische details niet aan de orde zijn. Het gaat om brainstormen rond aanpak,
wat men zoal heeft, leuk vindt en zou willen, zonder dat er toezeggingen komen dat het ook wordt gedaan. Als
er uitdagingen zijn worden die genoteerd, maar ze zijn geen blokkade voor verder denken in de bijeenkomst.
Kan niet bestaat nu even niet.
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Als er behoefte is aan een tweede bijenkomst dan is dat mogelijk en kan men eventueel één introducé
meenemen uit de buurt. Uiteraard is men van harte uitgenodigd om verder in het traject mee te werken.
Buurtactie 1
Elke bewoner van de gedefinieerde buurt wordt uitgenodigd.
Doel is:


In een plan aangeven hoe de buurt volgens de gemeente aardgasvrij kan worden.



Technische informatie verschaffen over oplossingen.



Financiële en financieringsaspecten benoemen met oplossingsrichtingen.

 Vragen naar verbetering voor voorliggende plannen en wat men zelf al heeft gedaan.
Deze bijenkomst is duidelijk gericht op oplossingen voor vooral early majority. Uiteraard zijn andere
buurtbewoners ook welkom. Mensen met voorlopige oplossingen worden ondersteund als het einddoel maar
gasloos is (eis van rijk aan gemeente) dus in dit geval all electric. Dit is een specifiekere vorm van de oude
wijkgerichte aanpak. Als er al wordt gewerkt met en verloting van en scan dan moet het eindresultaat van de
voorstellen uit de scan een gaslozen woning zijn, inclusief een financieringplan. In principe is het beter
bewoners in die buurt die al bezig zijn en iets kunnen melden aan het woord te laten (wellicht komt er ook wat
uit de G100 bijenkomsten). In de uitnodiging wordt duidelijk vermeld dat meedoen aan deze actie voordelen
geeft die na bijvoorbeeld en jaar verlopen.
Buurtactie 2.
Bewoners die nog aangesloten zijn op aardgas worden aangeschreven.
Doel is:


Voortgangsstatus aangeven naar gasloos en dat het ontbrekende stuk nu echt moet worden ingevuld.



Technische informatie verschaffen over oplossingen die bewoners uit de eerst tranche hebben gerealiseerd.



Tonen hoe andere buurtbewoners financiële aspecten regelden en wat hun ervaringen zijn.

 Vragen wat nodig is om resterende gasverbruik naar nul te krijgen voor het gas wordt afgesloten.
Deze bijenkomst is gericht op oplossingen voor de late majority, laggerds en mensen die intussen nieuw zijn
komen wonen in de buurt. Ondersteuning is er vanuit de oplossingen die andere buurtbewoners al eerder deden
(zijn in principe dragers van de bijeenkomst). Ondersteuning is voor gasloos. Scans zijn niet meer nodig.
Ondersteuning vanuit de gemeente is beperkter.
Bezemwagen
Voor nieuwere woningen waar die vanaf de bouw relatief energiezuinig zijn gebouw maar die niet met de visie
van zelfvoorziend zijn afgeleverd, plus de echte achterblijvers die na 2 buurtacties nog aan het gas zitten. Het
zijn aparte acties meer op persoonlijke titel voordat de gaskraan definitief dicht gaat voor die wijk. Als
voorgaande acties zijn geslaagd zou dit een beperkt aantal probleemgevallen zijn.
Ondersteuning
Algemene informatie voor projecten.


Informatie over de werkwijze.



Op algemene website voor algemene en meer technische details.



Voorbeelden (op kaart zoals op Duurzame Openhuizen route maar dan met meer informatie).

Voor G100 per buurt.


Uitnodiging voor a selecte groep.



Presentaties (ook op website plaatsen).



Kort verslag bijeenkomst (ook op website plaatsen).
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Wat promotiemateriaal om mee te nemen.

Op website voor elke buurt waar G100 actueel is:


Informatie die mensen voor G 100 krijgen.



Kort verslag van G100 bijeenkomst.



Discussiepagina die open staat voor elke buurtbewoner;
o Beledigende en niet correcte bijdragen worden verwijderd
o Het is een discussie pagina van en voor burgers; geen vragenuurtje aan de gemeente.
Dit deel van de website wordt na een bepaalde tijd verwijderd als volgende fase relevant wordt.
Voor buurtactie 1


Uitnodiging voor alle buurtbewoners.



Presentaties (ook op website plaatsen).



Kort verslag bijeenkomst (ook op website plaatsen).



Informatie materiaal van voor die buurt relevante installateurs en leveranciers.

 Gemeente investeert mee in demonstratieprojecten voor buurtspecifieke nieuwe oplossingen.
Op website komt voor elke eerste buurtactie:


Nuttige informatie voor dat type woningen om aardgasvrij te worden.



Voorbeelden van buurtbewoners die al voorgingen of bezig zijn op gedetailleerde buurtkaart met per
voorbeeld:
o Situatieschets (we zijn gepensioneerd maar deden …omdat …en hebben het financieel als volgt
geregeld; het gezin groeide, dus verbouwen en met oversluiten hypotheek was dit een optie; de
buitenmuur zag er niet uit, opknappen met stralen levert niks op, buitenisolatie wel; etc).
o Motivatie waarom men voor dit systeem koos (we willen geen geluid en buitenunit aan de muur,
de opties waren … en we kozen dit omdat onze tuin te klein was voor de andere opties; we willen
zelf warmte opslaan om ook de winter door te komen, etc.).
o Problemen en meevallers in traject met punten waarop te letten.
o Technische specificities.
o Leveranciers van de systemen inclusief installateur.
o Of en zo ja hoe men contact op mag nemen.



Buurtcockpit met grafiek hoe actie ‘van gas af’ vordert in de buurt incl. elektriciteitsverbruik (half jaarlijks
updaten als informatieverschaffing dat toelaat; Liander of Pico).



Discussie pagina (alleen schrijfrecht voor desbetreffende buurtbewoners).



Blog voor technische vragen en antwoorden door buren (alleen schrijfrecht voor desbetreffende
buurtbewoners en installateurs die systemen in de buurt leverden; moet geen reclamekanaal voor heel
Nederland worden, is voor installateurs die echt met die woningen ervaring hebben).
Tijdens de buurtactie die veelal een jaar duurt wordt extra ondersteuning gegeven in de vorm van:


Helpen bij vraag articuleren (wat willen we eigenlijk ook op lange termijn met ons huis).



Technisch advies voor gasloos, met eventueel tijdsplan.



Extra subsidie voor mensen die echt van het gas af gaan binnen dat project (looptijd ingediende tijdsplan
mag iets langer zijn, maar gasloos zijn is eis voor subsidie uitkering).



Een financieringsaanbod (eventueel met steun van gemeente) om van gas af te gaan mogelijk te maken.

Voor buurtactie 2


Uitnodiging voor nog gas gebruikende buurtbewoners.

 Rest gelijk aan buurtactie 1.
Op website komt voor elke tweede buurtactie:
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Zelfde als bij buurtactie 1 met
o Update nieuwe technische ontwikkelingen (zoveel mogelijk in de tijd bijhouden).
o Meest recente voorbeelden met ervaringen.
Tijdens de buurtactie die een jaar duurt enige extra ondersteuning de vorm van:


Technisch advies voor gasloos, met tijdsplan deadline gasloos.



Extra subsidie voor gasloos, maar minder dan in buurtactie 2 (risicodrager van nieuwe technieken actie 1
mag niet in nadeel komen) en gasloos moet voor deadline wijk gerealiseerd zijn (anders vervalt subsidie).



Een financieringsaanbod om van gas af te gaan mogelijk te maken.

Bezemwagen
Als buurtactie 2 met technische maar minder financiële ondersteuning. Mag niet zo zijn dat bewoners die het
langste niks doen net zoveel profiteren dan die zich in het begin actief opstelden en wellicht in toen nog relatief
wat duurdere nieuwe technieken investeerden. De aanpak is meer persoonlijke; gaat om probleemgevallen.

VAN BEGIN AF AAN MOET DUIDELIJK ZIJN DAT WACHTEN TOT DE VOLGENDE
EN LIEFST DE 2050 DEADLINE NIET LONEND IS.
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4) Indicaties voor buurten, wijken en projecten.
Het klimaatakkoord gaat uit van gasloos voor 2050, wat nog 30 jaar duurt. Uigaande van gemiddeld 4 a 5
projecten per jaar zijn er dan nog ruim zo’n 150 projecten te gaan (sommige instituten hebben hun eigen
projecten). Dit vraagt een lange termijn planning als hulpmiddel; niet als dogma. Maar (delen van) dit
hulpmiddel terzijde schuiven op momenten dat ‘het even niet uitkomt’ maakt plannen tot een dure
ongeloofwaardige showvertoning. Een goede planning zorgt ervoor dat er flexibel kan worden ingespeeld op
vragen in de toekomst, maar dat de deadlines wel worden gehaald.
Voor de klimaatafspraken dient er een plan te komen voor 2030 en 2050 om van het gas af te komen.
Berenschot geeft terecht aan dat in die RES studie weinig aandacht is voor PVT. Warmteopslag bij particulieren
zit ook niet in de meeste studies zoals ook energieopslag in elektrische auto’s (Inforte). PV panelen bij
particulieren wordt gezien als een restpost. Kortom RES schiet tekort om van transitiemanagement te spreken.
Transitie is volgens de definitie (zier boven) ‘het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende
ontwikkelingen’. RES sluit juist ontwikkelingen uit (die voordelig kunnen zijn voor de burger) om het zichzelf
makkelijk te maken. Het zal niet direct een revolutie worden, maar frustratie en tegenwerking zal groot zijn
zoals er ook verontwaardiging was tijdens en na de klimaattafels met prijsverhogingen. De tijd is niet tekort; de
fasering en de openheid naar de concrete situaties voor de burgers schiet tekort. De klimaattafels en RES
moeten veranderen en niet de mensen willen veranderen. De burgers gaan het daadwerkelijke werk doen en
hebben dan ook het eerste recht van spreken. De rest is ondersteuning.
Indien vanuit bovenstaand burgerperspectief wel rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen en
wordt gestuurd op minimale infrastructurele investeringen wil dat zeggen dat:


All electric het basisuitgangspunten is.



Dat warmteopwekking hetzij vanuit een surplus van elektrisch PV hetzij vanuit PVT.



Warmteopslag bij particulieren of beperkt in collectief verband als dat beter is om extra koude
perioden te overbruggen.



Inzetten smartgrid en energielogistiek (informatiestromen i.p.v. energiestromen met energieverlies en
hoge infrastructurele investeringen).



Minimaliseren uitbreiding vaste infrastructuur (niet vastleggen op hoge langjarige investeringen).



Flexibiliteit nodig is in de stroomvoorziening hetzij door vraagsturing hetzij door lokale opslag. Onder
die flexibiliteit wordt ook verstaan een verplaatsbare buurtaccu die elders in kan worden ingezet als in
een bepaalde buurt voldoende elektrische auto’s zijn om de onbalans op te vangen.



Groen gas wordt tijdelijk ingezet voor grotere monumentale woningen (via bestaande gasnet). Visie is
dat dit gas op de hele lange termijn nodig is voor industrie met hogere temperaturen.

 Financieel rendabel
Bij dit alles is er een verscheidenheid aan woningen, waarbij soms bepaalde typen woningen in één wijk staan
maar soms in meerder wijken voorkomen en aan de andere kant in een wijk meerde typen woningen
voorkomen. Doel is zo dicht mogelijk bij de situatie van de bewoner te komen (zie www.h-hofman.nl ). Dus het
type woning en de buurt zijn bepalend voor een indeling ten behoeve van de planning.
Daarnaast worden er projecten gedefinieerd, waarbij te denken valt aan sportvelden, kerken winkelcentra,
industrieterreinen, woonboerderijen etc. GGZ en Kennemerwonen worden ook als projecten gezien waarbij
woningen van Kennemerwonen soms samen met particulieren kunnen worden opgenomen. Aan VVE wordt
apart aandacht besteed en dit loopt soms door de wijkindeling heen (Jacob Ouderkerken en… Golden Tulip).
Samengevat is de wijk niet dwingend voor de indeling, maar er wordt wel getracht per wijk af te ronden om de
projecten overzichtelijk te houden binnen bepaalde afgeronde gebieden. Per wijk zijn er dus meerdere
buurtprojecten.
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Voor de indeling zijn er hoofdgebieden aangegeven,
waarbij soms projecten kunnen worden gedefinieerd
over de grenzen heen. De indeling is aangegeven in
de figuur. Het is niet zinvol om voor 30 jaar voor al
die buurten een gedetailleerd plan te maken. Doel is
projecten te kunnen definiëren die goed zijn op te
volgen en waarbij het totaal te monitoren is.
Projectevaluatie dient standaard te zijn om van te
leren. Subsidie en ondersteuning gaat per project
(beheersbaar houden geldstromen gemeente)

VIII Blockhoven

VII
VI
V
I
II

III
IV

Global indeling voor overzicht projecten in totaal programma.

Voor een goede voortgangsbewaking worden activiteiten in de tijd gedefinieerd. De eerste deadline is gesteld
op 2030 (krap in tijdsplan) met daarna om de 5 jaar weer een peildatum (op deelplannen kan dat om de 2 jaar).
Hier volgt de indeling per wijk met tussen haakjes de eerste buurtactie. Per buurt kan het nuttig zijn om die te
splitsen in twee projecten of in een project twee doelgroepen te benoemen. De woningtypen staan dan zodanig
door elkaar dat dit geografisch niet goed is weer te geven. Dit voor de start van en project meer in detail
bekijken.


De eerste gasloze wijk voor 2030 is Ypestein en Oosterzij (kaart IV) (exclusief woningen aan en deels rond
Kennmerstraatweg; komt bij Oud Zuid), Deze woningen zijn relatief het meest geschikt voor all electric. Hier
ligt het zwaartepunt voor de eerste 5 jaar.
1) Wat op kaart (2020) is aangegeven als appartementen, zijnde die langs het water, maar ook aan
de Ypesteinerlaan (o.a AH maar ook in Oosterzij) en Oesdomerplas. Dit vraagt
 Onderzoek mogelijkheden aquathermie, samen met VVE Zeeweg (I).
 Uitwerken samenwerken met VVE (kijken naar structureel onderhoudsschema)
2) ‘Vrijstaand’ ( 2020), aansluitend aan appartementen) waar ruimte is voor bron water/ water
warmtepomp. Duncan Smith werkt hier aan (voorbeeld project). Geeft voor bewoners een
concreet voorbeeld van verschil met aquathermie (zie 1 en WKO).
3) ‘Zandstuk’, (2021) met grotere vrijstaande en twee onder een kap woningen (afhankelijk van
uitslag onderzoek onder 1 deels wellicht aqua thermie of met ervaringen Solar Freezer ander
oplossingen kiezen I.1) .
4) Brink en Sonneveld ( 2021) (wellicht naar woningtype in tweeën delen; grotere en kleinere
woningen). Deel van Kennemerwonen.
5) Eindeloos (2022; Naar woningtype gescheiden aanpak; grote woningen en kleinere rijwoningen.
Letten op oude Brink luchtverwarmingsysteem; komt daar nog voor Dit uitzoeken (Edo Postma
voor 2022). Zitten woningen tussen van Kennemerwonen.
6) Rosendaal (2023) met kleinere rijtjeswoningen. Eventuele met ervaringen van Termijen.
7) Oosterzij (kaart 2023), wat overblijft exclusief industrie, Kennemerstraatweg e.o. en het
appartementengebouw. Nieuwbouw valt onder de bezemwagen (ook Melco terrein)..
Projecten
o Appartementen met auqa thermie en aanpak VVE (met onderhoudsschema)
o Industrieterrein Oosterzij en kijken of Oude Werf er nog in past
o Infrastructuur nagaan in kader project buurtbatterij
o Golfterrein en type (woon)boerderij (bijvoorbeeld Liefting)
o GGZ Eigen organisatie.
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Jaar
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
I Zuidwest Zuiderng e.o
I
1 Flats KW+ VVE Zeeweg
A? A? Aqua thermie testen
I
2 Termijen, Vrieswijk Marienst.
D
I
3 Batenburg Boswinde
D
I
4 Woningen Zuiderneg (Rongen)
I
5 Zuidwest Noord
Z Koppelen aan II4
Z
I
6 Omgeving Hoekstuk
I
7 Sportvelden Vennewater
I
8 Bezemwagen
II
Akkerbuurt e.o
II
1 Woningen Kennemerwonen
II
2 Kerk +winkels incl; station
II
3 Westerweg 2
W W
W
II
4 Zuid Zeeweg / Zeeweg bij Noord West
Z Koppelen I5 VII 4
Z
II
5 Akkers
D (met Kennemer wonen?)
II
6 Engelenburg/ vakantiepark
(met batterij Vennewater?)
II
7
II
8 Bezemwagen
III Oud Zuid e.o
III
1 Oud Zuid 1
D
III
2 Oud Zuid 2
D
III
3 Hoge weg Zevenhuizerlaan
WK
WK
III
4 Bezemwagen nieuwbouw
Nieuwbouw
III
5 Kennemerstraatweg
K
K
III
6 Golden Tulip VVE
III
7
III
8 Bezemwagen
IV Oosterzij/Ypestein (excl. GGZ en industrie en deel rond Kennemerstraatweg)
IV
1 Oosterzijweg
Deel industrie en nieuwbouw
IV
2 Brink + Sonneveld
IV
3 Eindeloos
Brinksysteem
IV
4 Zandstuk
IV
5 Rosendaal
IV
6 Vrijstaand
IV
7 Appartementen (deel VVE)
A?
IV
8 Bezemwagen incl. nieuwe woningen
Nieuwe woningen
V
Plan Oost e.o.
Afhankelijk van geluidscherm; dan deze buurtaanpak combineren met dat project
V
1 Oost Noord
ZB
V
2 Oost Midden
D
V
3 Oost Zuid
ZB
V
4 Loet + Wonongbuwcorp.
V
5 Bezemwagen
VI t Loo e.o
VI
1 Winkecentr plein kerk en raadh.
Samen met verbouwen Looplein
VI
2 Holleweg/ Heerenweg
VI
3 Stationsweg Kennemerstrw.
K
K
VI
4 Kerkelaan/ Kennemerstrw
K
K
VI
5 Ter Coulsterkerk
VI
6 Bezemwagen
VII Noord West
VII
1 Tomsonbos VVE
VII
2 Jan Schuitlaan
VII
3 Overige VVE
VII
4 Spillaan
Z B (eventueel koppelen aan I4 en II5)ZB
VII
5 Arklaan/ Vierkant
VII
6 Westerweg 1
W
W
VII
7 Sportaccomodaties
Afhankelijk stroomverbruik buurt
VII
8 Bezemwagen incl. nieuwe woningen
VIII Blockhoven e.o.
VIII
1 Kennemerstraatweg
K
K
VIII
2 Blockhovenpark
VIII
3 Overig
VIII
4
VIII
5 Bezemwagen
S
Speciale projecten
S
1 Industrie
S
2 Kennemer wonen
3 Overheidsgebouwen
S
4 GGZ
S
5 Scholen
Buurtactie 1 (D = doorzon voor 1980)
Speciale gebouwen/ projecten
Wijk in principe gasloos
Buurtactie 2/ einde jaar gasloos
Sport faciliteiten
VVE
Bezemwagen
Kennemer wonen etc.



Voor deadline 2035 starten ook de eerste projecten al in 2020 (Termijen, Vrieswijk en Marienstijn). Bij veel
van die woningen is het lastiger om ze gasloos te krijgen, zodat tijdig beginnen om ervaring op te doen
belangrijk is. Verder implementeren daar een paar early adopters nieuwe ontwikkelingen die voor dit type
woningen oplossingen kunnen bieden (eventueel demonstratieprojecten).
Zuidwest/ Zuiderneg (Kaart I)
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o

Zuidwest begint met Termijen, Vrieswijk en Marienstein (kaart 2020). Loopt nu Termijenproject
(Patric en Harm). Bouwjaar en type woningen zijn nagenoeg gelijk. Proeftuin particuliere opslag
warmte van PVT.
o Batenburg/ Boswinde (kaart 2022) samen met een aantal gelijksoortige woningen in Zuiderneg
exclusief grotere woningen. Woningen wijken weinig af van Termijen.
o ‘Rongen’ zijnde groter woningen in Zuiderneg (2029) en aanpalend grotere woningen
o/aBatenburg. Hier starten na ervaringen en voorbeelden met grotere woningen Ypestein (moet af
zijn in 2030).
o Zuidwest Noord (kaart 2025) betreft de wat grotere twee onder een kap woningen, die er ook veel
staan aan de noordkant van de Akkerbuurt (kaart 2 Zeeweg e.o) en (naast vrijstaande woningen in
de Spillaan Deze achter elkaar plannen en ervaring gebruiken. Wellicht is het zinvol eerst samen
een G100 te doen om te peilen of er een beter idee is.
o Omgeving Hoekstuk (kaart 2028) is deels winkelcentrum, deels van Kennemerwonen en de rest is
vrijwel nieuwbouw is wat onder de bezemwagen valt.
Projecten:
o Test aquathermie VVE aan de Zeeweg (zie ook IV) flats Kennemerwonen (afstemmen.)Kijken naar
Baafje
o Sportvelden Vennewater, Kan test zijn met ‘buurtbatterij voor Cohesie panelen (2020)
o Hoekstuk (na ervaring met ‘Loo dat eerst wordt gerenoveerd; kijken naar combinatie met
Kennemerwonen).
Akkerbuurt (kaart II)
o Engelenburg/ vakantiepark (kaart 2023) is wat naar voren getrokken om te kijken of het
interessant is met netinpassingen samen met een buurtaccu bij Vennewater.
o Akkers (Kaart 2024) en omgeving bevat relatief veel woningen van Kennemerwonen Deze zijn
waarschijnlijk het beter in te plannen met Kennmerwonen. Voorlopig gepland op 2023 (in nader
overleg). Doel is grotendeels klaar voor 2030.
o Woningen ten zuiden van Zeeweg (kaart 2026) aansluitend op Zuidwest Noord (zie boven)
o Westerweg 2 (2030) aansluitend op project station. Eerste buurt met vooroorlogse meestal
vrijstaande woningen. Voor deze eerste serie van dit lastige type 2 jaar uigetrokken. Goede
voorbereiding noodzakelijk ook voor warmte en warmteopslag. Goed kijken naar de stand van de
techniek op dat moment (warmte uit riool; warmte opslaan in chemische warmte accu die wordt
ontwikkeld) . Probleem zal zijn dat niet altijd goede isolatie mogelijk is. Kijken naar buitenisolatie
(Vandersande; ervaring Termijen en wellicht elders). Vroegtijdig demonstratieprojecten zoeken .
Projecten
o Winkels rondom station na ervaring t’Loo (speciale planning maken)
o Kerk aansluitend op winkels na ervaring t’Loo (speciale planning maken)


Voor deadline 2040
Oud Zuid III
o Oud Zuid 1 (2031), kan Termijen etc. en delen Plan Oost als voorbeeld nemen en daar van leren.
Hier is gekeken naar een warmtenet met WKO, maar dat is nu 10 jaar voor buurtactie 1 niet
opportuun. Tegen die tijd nieuwe technieken evalueren.
o Oud Zuid 2 (2032) idem Oud Zuid 1. Hier staan wel woningen die wellicht een upgrade zouden
krijgen met steenstrips.
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o

Hogeweg Zevenuizerlaan ook riching Golden Tulip (2033), is aangeduid met WK omdat het tussen
de Westerweg en de Kennemerstraatweg in zit met woningen van dezelfde leeftijd. Leren van
traject Westerweg 2 en trachten demonstratieprojecten te vinden, vooral voor warmte.
o Kennemerstraatweg (2033), beide zijden en ook de wat ouder woningen in Oosterzij.
o Bezemwagen nieuwbouw (2031) is ingepland voor de vel nieuwe woningen die er zijn gebouwd,
maar die nog niet gasloos zijn. Omstreeks deze tijd zullen de installaties voor verwarming die rond
2017 zijn opgeleverd praktisch zijn afgeschreven en is dit het moment om hiervoor aandacht te
vragen (wellicht combineren met andere nieuwbouw die in dezelfde tijd is opgeleverd.
o Bezemwagen (2038) voor overgebleven woningen.
Projecten
o Golden Tulip VVE (2025) is vroeg opgenomen omdat dar in fiet al projecten lopen met Heiloo
Energie. Contacten met twee bestuursleden zijn goed. Door laten lopen en van leren.
Plan Oost V
o Oost Noord (2029), met een aantal grotere vrijstaande en wat kleiner woningen (doelgroepen
definiëren in project). Gebruik maken van ervaring en demonstratieproject grotere woningen in
‘Spillaan’ (ZB).
o Oost Midden (2027) bestaat uit woningen die ouder zijn dan die in Zuid West en gelijkenis
vertonen met de Akkerbuurt. De ervaring daarvan kan worden gebuikt en ook de
demonstratieprojecten uit die buurt zijn bruikbaar in Oost Midden.
o Oost Zuid (2030), met ook zoals in Oost Noord een aantal grote woningen c.q bungalows en groter
woningen die soms vrijstaand zijn en soms niet. Doelgroep definiëren of Noord en Zuid
samenvoegen en een groep bungalows en overige woningen samenstellen.
Projecten
o Geluidscherm met PV panelen. Als daardoor draagvlak ontstaat voor verduurzamen is het te
overwegen deze wijk naar voren te trekken. Mogelijk in verlengde van scherm een buurtaccu.
o Loet en Woningcorporatie is nieuw complex met verzorging/ verpleeghuis.


Voor Deadline 2045
t’Loo e.o VI
o Grote project is hier winkelcentrum t’Loo, ultieme moment om veel over duurzaamheid te leren.
o Holleweg/ Heerenweg (2036) betreft ouder woningen, vaak wat kleiner, dan die van he type aan
de Westerweg
o Stationsweg Kennemerstraatweg (2039), is een voortzetting van een combinatie van oudere
woningen van het type Westerweg, Kennemerstraatweg en Holleweg/ Heerenweg, waar intusen
voldoende voorbelde van horen te zijn .
o Kerkelaan/ Kennemerstraatweg, idem voorgaande maar met wel wat meer bungalows die eerder
in ander wijken naar voren kwamen. Dit type woningen vraagt echter wel meer maatwerk. Er zijn
hier nog wel een aantal Kennemerwoning woningen.
Projecten
o Winkelcentrum t’Loo is een special project rondom renovatie en verbouw van dit winkelcentrum
(zie bijlage…)
o Kerk Ter Coulster
Noord West VII
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o

Tomsonbos (2022) is in het veleden duurzaam opgezet met warmtepompen en bestaat uit een
verzameling van VVE’s van steeds een paar woningen. Men toont belangstelling voor
verduurzamen, maar snel gaat het niet. Rond 2022 zullen e meeste VVE’s er wel uit zijn.
o Jan Schuitlaan (1924) met woningen van zelfde stijl en bouwjaar als Tomsonbos, maar geen VVE.
o Spillaan (2027) bestaat deels uit twee onder een kap woningen, die ook redelijk kenmerkend zijn
voor woningen ten zuiden van de Zeeweg, maar bevat ook een aantal grotere bungalows (type
code Zeeweg met bungalows ZB). De buurt is zo opgenomen in de planning dat het aansluit bij het
type ten zuiden van de Zeeweg die eerder staat gepland maar tevens wordt er wat ervaring
opgedaan met bungalows die later aan de orde zijn in Plan Oost. In Spillaan is al een
demonstratiewoning (Veld; Duncan).
o Arklaan/ Vierkant (2038, met deel van de Zeeweg) is een verzameling van diverse oudere
woningen die als een van de laatten is gepland ale er al de ogid ervaringe izjn met diverse ouder
wongen. Daarbij loopt gelijktijdig Westerweg1. Tegen die tijd overwegen de twee samen te
voegen en een nieuwe indeling te maken.
o Westerweg 1 (1937 ) sluit aan op de ervaringen opgedaan en kan naar verwachting met gebruik
maken van demonstratiewoningen uit Westerweg 2 en Zevenhuizerlaan. Gezien de
moeilijkheidsgraad van dit type woningen zit er minimaal een jaar tussen die buurtprojecten om
zeker van te zijn dat andere buurtprojecten goed zijn afgerond.
Projecten
o Sportaccomodaties staat vrij voraan, mart wle na ervaringe met Vennewater dat al verder
gevoderd is omdat dit willecht mogelijkheden biedt voor stroomvoorziening van delen van die wijk.
o Overige VVE Dirk Bakkerhof is ver naar achter geplaatst omdat woordvoerder van bestuur duidelijk
heeft aangegeven geen belangstelling voor duurzaamheid te hebben.
o Zwembad het Baafje pro memorie

Voor Deadline 2050
Blockhoven e.o.
o Kennemerstraatweg (2041), wat na alle ervaringe in vorgaand egen echt problemen mer mag
opleveren.
o Blockhovcenpark (2042), waar relatief veel monumentale woningen staan zal aanvullend op
ervaringen met bungalows nog extra aandacht vragen. Dit worden deels maatwerkoplossingen
waar het concept van demonstratiewoningen in Heiloo minder kans heeft.
o Met overig(2043) worden panden bedoeld zoals boerderijen en woningen in het land. Het lijkt
zinvol voor (woon) boerderijen een aparte inventarisatie te maken en met desgewenst een apart
waarbij binnen Noord Holland wordt gekeken naar ervaringen met dit type gebouwen.
Deze indeling begint met de wijk die het meest in aanmerking komt voor makkelijk all electric te krijgen voor
2030. Gelijktijdig start een wijk die daar in eerste aanleg minder geschikt voor is. Maar omdat de deadline later
lig is er tijd om met bewoner te kijken naar nieuwe alternatieven en wat ervaring op te doen
(demonstratieprojecten opbouwen). Van daaruit worden steeds wat lastigere woningtypen opgepakt, steeds
met eerst het opbouwen in één wijk van ervaring met een bepaald type. Die zijn dan in de volgende projecten
weer te gebruiken. Zo wordt een steeds bredere basis van demonstratieprojecten en voorbeelden opgebouwd,
waardoor het proces,wat ook ervaring vraagt steeds beter zal gaan lopen. Alles bij elkaar is er dan meer dan
voldoende tijd om voor 2050 gasloos te zijn.
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Een planning is geen blauwdruk en als er burgers zijn die sneller willen mag de planning geen belemmering zijn.
Essentieel is dat deadlines worden bewaakt om niet in 2049 in de problemen te komen. Dat kan door de
buurtcockpit met burgers samen. Tot slot kan deze planning ook weer onderwerp zijn voor een G 100, Heiloo
breed of per wijk (met elke keer met een specifieke insteek). Een planning is echter wel een hulpmiddel.
Voorkomen moet worden dat het hulpmiddel meer tijd en aandacht gaat vragen dan de echte uitdaging.

Bijlage I Burgergericht sturen.
Ondertaande is overgenomen uit (Hofman, 2018, p. paragraaf 2.3)
Het schema is voor het eerst gemaakt voor de presentatie aan de wethouder, ‘Heiloo Energie 2016 samen voor
de groenste gemeente in Nederland’ (zie website Duurzaam Heiloo). Daarna is regelmatig gepleit voor een
adequate monitoring waar burgers wat aan hebben.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten meetbaar zijn en met elkaar in lijn liggen. Wel is de
eigen bijdrage in het geheel transparant. In de politiek lijkt dat inzicht te ontbreken en blijft men hangen in
utopische en ideologische verhalen, statistieken van Gore en zielige ijsberen. In bijvoorbeeld het
burgemeestersconvenant beloven gemeenten de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen.
Zelf hebben gemeenten zeer beperkte regelruimte want die houdt Den Haag stevig in handen. En als burger heb
je ook niks aan zo’n kreet. Dat moet transparant worden vertaald naar verschillende typen bedrijven buurten,
woningen etc. zodat mensen zelf gaan denken en actie nemen binnen hun regelbereik. Dat vraagt,net als bij
zelfsturende teams in bedrijven een veelheid van regelkringen zoals aangegeven in figuur 2.3.3. Een dergelijke
gerichte aanpak ontbreek. Bevoogders uit de politiek roepen maar wat; burgers kunnen er niks mee, halen hun
schouders, gaan niet denken en een leerproces binnen een Verlichte samenleving komt nooit op gang. Dat is het
gevaar van foute systeemgrenzen.
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Figuur 2.3.3 doelgerichte regelkringen waar men wat aan heeft
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Bijlage 2. Zelfvoorzienend voor burgers en infrastructuur.

De kern van het probleem is dat het best
mogelijk is dag en nacht en kleine afwisseling
van het weer op te vangen met een batterij,
Dag-nacht kan elektrisch
maar dat dit onevenredig grote capaciteit
vraagt indien in de winter het een aantal dagen
vriest en minder zonnig is. Verwarmen met all
electric, dus met warmtepompen zou dan een
Dit overbruggen bij koude periode
te hoge elektriciteitsvraag generen, waarbij
vraagt veel stroom bij All Electric.
vaak de stelling is dat dit veel extra
voedingskabels vraagt in de infrastructuur. Dit
zou de all electric minder aantrekkelijk maken
en leidt er vaak
toe dat men teruggrijpt op opties met warmtenetten. De vraag is of we dan niet bezig zijn met het verouderde
paradigma van centaal produceren van energie zoals we dat gewend zijn met elektriciteit en gas. Is een
netwerkfilosofie met veel producenten van warmte en elektriciteit en die slim uit te wisselen niet een beter
alternatief, vooral in gebieden met weinig hoogbouw (daar zijn warmtenetten relatief goedkoop per aansluiting
en zijn de energieverliezen over korte afstand lager).

Gelijktijdigheid en transport in netwerk

De gelijktijdigheid van opwekking en gebruik is ook
terug te vinden in het transportnetwerk. Op dit
Backup centrales
moment is het aanbod van windparken op zee
Zwaarder
• Aardgas
elektriciElimineren
van:
Extra
bij
• Waterstof
teitsnet
maar ook van PV panelen intermitterend
Warmtepomp
All
• Oude centrales
PiekbeLT systeem
Electric Intermitterend
lasting
afhankelijk van het weer. Het tekort wordt
Windparken
• Zware kabelnet
hoog
op zee
opgevuld met back-up centrales waarbij aardgas
Lichter
Warmtepomp
wordt gebruikt en men denkt aan waterstof als
Probleem zit in:
elektriciWarmteopslag
Smart
teitsnet
Aardwarmte
• Regelgeving
Grid
opslag (wat nog onvoldoende is uitgekristalliseerd;
PiekbeZonne- en
met
• Subsidies
Intermitterend
lasting
windenergie
Opslag
Windparken
veel conversie en met centrale systemen;
laag
Energieopslag
op zee
transportverliezen). Bij all electric krijg je met
Geldt ook voor warmtenet en gas
warmtepompen tevens een netverzwaring, zonder
Kern Energielogistiek
aandacht voor warmte.
Werken met energieopslag zo dicht mogelijk bij de bron om transport verliezen en erg lange termijn
investeringen in transportinfrastructuur te voorkomen lijkt technisch de beste oplossing, ook voor warmte.
Daarom lijkt het gewenst om niet zomaar het voorbeeld van gas en elektriciteitsinfrastructuur met centrale
leveranciers te volgen maar te werken met een benadering waarin warmte en elektriciteit samen worden
bekeken in een energielogistiek model. Knelpunt daarbij is de huidige wet en regelgeving met subsidiestromen
die niet ingericht zijn op deze benadering.

Gelijktijdigheid en transport in netwerk
Centraal

Distributie
Collectief

Decentraal
Individueel

Een goed logistiek model kijk naar een optimaal punt van productie en opslaglocaties en de optimale transport
en distributiekosten. Liander wordt wel gezien als distributiebedrijf van elektriciteit en gas, maar is alleen maar
een bekabellaar (beheerder van de infrastructuur).
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Kabels of slimme knooppunten en transport
Plaats een batterij waar dat nuttig is
Sportvelden winter/ najaar
Veel veldverlichting, kantine etc.

AZ stadion

Sportvelden
PCC
Appartementen
complex
Zeeweg

Geluid
scherm

Winkelcentrum
‘t Loo

Zijn ze allemaal nodig
Waarschijnlijk niet
Aanvullen als er vraag is

Vennewater
Zijn al PV panelen
op sportcomplex

50 kV
station

Plan Oost

Oude Werf
Industrieterrein
RWZI
Ypestein
Einde Geluidsscherm

De wet verhindert optimale distributie door de
bedrijven te verbieden de opslagfunctie te integreren.
Met het huidige aanbod van decentrale
energieopwekking kan het economisch aantrekkelijker
zijn batterijsystemen toe te passen. Met een batterij
versterk je het net als je reservecapaciteit opbouwt en
dat gebeurt dan op diverse plaatsen. Daarbij is een
batterij van bijvoorbeeld o.a. Elestor modulair op te
schalen als dat nodig is en een nette container is
makkelijk te verplaatsen en elders in te zetten als die
ergens niet meer nodig mocht zijn.

ortom mocht er wel een capaciteitstekort ontstaan door warmtepompen dan lijken batterijen een flexibelere
oplossing dan kabelaanleg (met veel graafwerk). Alleen mag Liander dat niet doen. Het is soms mogelijk dat de
buurtbatterij dienstverlener (met vergoeding) wordt aan Liander of er moet een beroep worden gedaan de
experimentenregeling. Dat wordt onderzocht (met eventueel koppeling aan een nog te realiseren geluidscherm
met zonnepanelen).
De vraag is hoe je die buurtbatterij inzet met
smartgrids. Thuis smart grid lijkt de eerste stap, ook
Power en heatmatcher
met warmte. Daar is mee te spelen zoals je ook de
Bij u thuis
Bij de Netbeheerder
wasmachine aanzet buiten de piek en als de zon
schijnt. Het voordeel zit in de belasting, wat wegvalt
Dit is handel
zodra je het openbare net op gaat en leverancier
Licentie nodig
wordt. Sommige projecten ondervangen dat door
een centrale meter en zelf de distributie te doen.
• Achter de meter is alles van je zelf
Dat vraagt dat je wel de kabels moet leggen en daar
• Net op;belasting betalen (na salderen)
• Tennet doet balanceren / marktwerking
toestemming voor moet krijgen. Een andere
• Liander moet alleen leidingen leggen
oplossing is dat als dat je doel is, je handelaar wordt.
• RVO werk aan experimenten regeling
Hiervoor is wel een licentie nodig.
Dat zijn gewone prijsverschillen, maar omdat er altijd voldoende capaciteit aanwezig moet zijn, dient elke
leverancier van te voren op te geven wat hij op een bepaald moment kan leveren. Tennet stelt de prijs vast en
het contact. Kan iemand niet leveren dan betaalt deze een boete en koopt Tennet elders tegen een hogere prijs.
Een batterij kan dienen als reservecapaciteit, maar dan moet die wel aanwezig zijn . Een aggregator of
verzamelaar dient te regelen dat dit zodanig gebeurt dat de consument die aangesloten is volgens afspraak
krijgt geleverd en er toch voldoen capaciteit is voor dit type handel. Dat kan via centrale sturing of via een
marktsysteem waarin randvoorwaarden zijn opgenomen. Dit zit al dicht tegen de handel aan.
Slim voor eigen gebruik of handel
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Warmte opnemen in slim netwerk
Meerwaarde PVT

PVT inbrengen
Triple Solar een paneel

• Piekvraag blijft bij koude wintersimulatie
• Net verzwaren afwegen tegen opslag of vraagsturing

Met het flexibel maken van het net is de vraag van
gelijktijdigheid in de winter niet echt opgelost.
Daarvoor is aanvullend productie van warmte nodig.
Die oplossing liggen in PVT. Berenshot deed
simulaties met tekort bij een net waarbij werd
gekeken hoe vaak en hoelang er een tekort was aan
capaciteit. Het resultaat is een afvlakking met
minder vraag naar elektriciteit. Als je overdag de
boiler en je huis opwarmt, heb je s ’avonds om zes
uur niet de piek als iedereen thuis komt, de kachel
aanzet en warm water gebruikt.

Wat blijft is de piekbelasting in het net bij die veertien dagen vorst en donkere dagen in de winter. En kabels
worden op die piekbelasting berekend. Om dat op te lossen is vraagsturing (smart grids) maar ook opslag
nodig. Opslag heeft het voordeel dat ook warmte opwekking van PVT meer rendement oplevert omdat er langer
warmte kan worden geleverd aan de buffer (versterkt PVT case).
Voor warmte opslag zijn diverse oplossingen
waarvan WKO een van de meest bekende is. Dat
vraag een boring (ruimte) en het in evenwicht
houden van temperaturen in de grond. Een tweede
Nog geen
oplossing is opslaan in water, zoals een boiler,
PCM
belasting
Ecovat
Eigen baas
waarbij Ecovat en HoCoSto een ‘extra grote boiler’
Minder risico
prijsverhogingen
zijn. Naast chemische warmte (TNO op tv) is er het
Solar Freezer
systeem van de fase overgang (overgang vloeistof
naar vast). Water en faseovergang komt samen bij
Maar hoe goed werkt dit allemaal?
• Het zijn innovaties
Solar Freezer. Door te werken met de fase overgang
• Geen massa artikelen
Ook voor koeling
van water naar ijs, komt de temperatuur niet onder
https://heatstixx.de/
de nul graden.
Die warmte wordt gebuikt als ingang voor de warmtepomp. Alleen water met hogere tempraturen vraagt een
veel groter opslagvat. Omdat het juist gaat om die koude dagen die de piek veroorzaken en het juist die koude
dagen zijn waarbij een lucht/ water warmtepomp de COP erg daalt met meer elektriciteitsvraag, lijkt de Solar
Freezer dimensienering goed. Dat wil niet zeggen dat er geen zinvolle combinaties te bedenken zijn met PCM in
nog andere temperatuursgebieden. Dit is in ontwikkeling. Essentie is dat de particulier hier zonder gas
zelfvoorzienend, volledig duurzaam kan zijn, dus zonder afhankelijk te zijn van grote bedrijven,
prijsschommelingen of overlegstructuren rond samenwerking bij lokale netwerken. Het is toepasbaar in
bestaande woningen (geen boormachine in kleine achtertuin) met een kruipruimte en bij nieuwbouw is het
system helemaal eenvoudig aan te brengen bij de bouw. Voordeel ten opzichte van lucht-water is geen
buitenunit en dus geen kans op geluidsoverlast, en ook bij vorst een redelijke COP. Dit maakt deze ontwikkeling
die we onderzoeken interessant voor renovatie van een groot aantal woningen
Warmte opnemen in slim netwerk
Meerwaarde opslag en PCM voor warmtepomp

De businesscase
Het is bijzonder lastig om een business case te maken voor een particulier of een lokaal collectief, omdat de wet
en regelgeving en de subsidies tegen werken. Reden om te kijken naar de experimenteerwet. Een aantal opties
zijn:
De thuisaccu
Door de salderingsregel niet interessant. Als die vervalt geeft thuis opslaan het voordeel dat er geen belasting
wordt geheven over wat je verbruikt vanuit de batterij. Dit laten we rusten tot er meer bekend is over de
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salderingsregeling.
Buurtbatterij
Zodra je buiten je huis komt, dus voor je particuliere meter, wordt er belasting geheven, wat relatief een
substantieel deel van de prijs is. Er zijn in principe twee basis mogelijkheden:


Zelf de distributie ter hand nemen, dus zelf inkopen en dan zelf de kabels (laten) verzorgen. Dat vraagt
wel expertise en toestemming om kabels te leggen. Dan is belasting te vermijden op de energie die je
zelf als collectief hebt opgeslagen. Dit lijkt een lastige weg.



Optreden als aggregator en handelen op de beurs (zelf en ontheffing aan vragen via AMC en zelf doen
of iemand inhuren met licentie), wat je ook allen kunt doen met leden .. Hier zit het voordeel in de
prijsverschillen in de spotmarkt. Dat staat in principe los van wat men zelf opwekt of verbruikt. Het is
dan mogelijk om reservecapaciteit beschikbaar te stellen. Er zijn energieleveranciers die dit al
aanbieden voor thuisbatterijen (kan ook voor buurtbatterij). Vraag is dat iets is voor een
burgerinitiatief.
Positie leveranciers


Tennet is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van elektrische energie en zorgt voor
reservecapaciteit, waarvoor soms een vergoeding beschikbaar is. Dat gaat om wat groter capaciteiten,
dus via een aggregator (zelf doen of iemand inhuren). We willen om tafel met Tennet om die
mogelijkheden uit te zoeken.



Liander als distributie bedrijf mag zelf geen opgeslagen energie distribueren of verhandelen, zijn we
mee om tafel geweest om dit door te spreken. We liepen vast op wet en regelgeving en kijken nu naar
de experimentregeling. Daarnaast zou een rol als dienstverlener tot de mogelijkheden kunnen horen.
Dit lijkt de meest voor de hand liggende manier de we onderzoeken.



Voor warmte is er nog minder structuur en zijn er diverse bureaus die werken aan warmtenetten. Ook
hier kiezen we ervoor om te beginnen bij de burger, zijn of haar wensen en mogelijkheden, zoals o.a.
onafhankelijk worden van grote leveranciers. In het ultieme geval is dat zelfvoorziend. Omdat dit met
de nieuwe ontwikkelingen tot de mogelijkheden lijkt te behoren kijken we naar warmteopslag dicht bij
de burger.
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Bijlage 3. Duurzaam meedenken voor ´t Loo
Dat bij de renovatie van´t Loo het park wordt opgeknapt lijk logisch, met als gevolg dat er dus het nodig op de
schop gaat.
Als het plein dan toch op de schop gaat is het mogelijk om er en duurzaam centrum van te maken met PVT op
de daken van het centrum waarbij warmte wordt opgeslagen in combinatie met het raadhuis, andere winkels
en de kerk. Dit ligt voor de hand. Heiloo haalt namelijk nog bij lange na niet de opdrachten in het kader van
duurzaamheid. Voor en globale schets zie figuur.

De eis van de gemeente zou kunnen zijn; geen gasaansluiting en een elektriciteitaansluiting voor maximaal
noodstroom. Oplossingsrichtingen om dit te realiseren kunnen zijn:


LED verlichting met gelijkstroomnet en opslag van elektrisch te voeden via PVT (zie onze studie buurtbatterij
en .



Centaal koelsysteem voor koeling winkels en koelvitrines, met gebruik van PVT warmte voor bijvoorbeeld
absorptiekoelers (zie wikipedia absorptiekoeling).



Voor opslag tevens gebruik maken van WKO, Ecovat of PCM oplossingen (o.a. Solarfreezer) in combinatie
met warmtepompen.



Wellicht bij overproductie kijken naar contract met Tennet voor extra batterij als buffer voor net (aansluiten
op studie buurtbatterij).
Dit zou kunnen in en beperkt LT netwerk samen met andere winkels, gemeenthuis en Witte Kerk.
Door een goede energielogistiek (dus smartgrids voor zowel warmte als elektrisch) is infrastructuur voor
nieuwe kabels door opslag in batterij wellicht niet nodig.
Deze globale voorstellen zijn in een voorstudie verder uit te werken zoals Duurzaam Heiloo dat samen met
Heiloo Energie nu ook doet met de buurtbatterij. Dit samen met bewoners, de ontwikkelaars van ’t Loo en
betrokkenheid van bestuurders van de gemeente Heiloo.
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Bijlage 4. Eerste indeling van wijken en buurten

VIII Blockhoven

VII
VI
V
I
II

III
IV

Global indeling voor overzicht projecten in totaal programma.

Aqua thermie
Project
Zeeweg
Zuidwest Noord
Nieuw

WC
Hoekstuk

Baetenburg
Boswinde Marienst
Termijen
Vrieswijk
De Rongen
e.o.

Sport accommodatie

2-11-2019

Concept

32

WC =
Woningbouw
corporatie

Zeeweg

Akkers

Deel
WC Kerk en
Winkelgebied

WC

WC

Engelenburg/
vakantiepark

WC

Oud
Zuid 2

Oud
Zuid 1

Nieuwbouw

Hoge weg
Zevenhuizen
laan
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GGZ
WC
Industrie
Sonneveld

Rosendaal

WC
Zandstuk
WC
Oosterzij
weg

Brink

Eindeloos

Appartementen
Ook elders
Vrijstaand
in wijk
Nieuwbouw
Is al zonder gas

Bouwperiode van 1950 t/m/ 1975

Oost Noord

Loet
WC

Oost midden

Oost Zuid
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WC=
Deel woningbouw
Corporatie

WC
Kerkelaan
Kennemer
straatweg

t Loo
kerk
raadhuis

Holle Heerenweg Stationsweg
Kennemerstraatweg

VII

Zwembad
bungalows
samen met
Westerneg
Bezem
wagen
Nieuw
bouw

Bezemwagen
nieuwbouw

Sport
accommodaties
Jan
Schut
laan

VVE
Tomsonbos

Spillaan
Arklaan,
Vierkant
Wester
Weg 1

VVE
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Aqua thermie
Project
Zeeweg
Zuidwest Noord
Nieuw

WC
Hoekstuk

Baetenburg
Boswinde Marienst
Termijen
Vrieswijk
De Rongen
e.o.

Sport accommodatie
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Bijlage 5.Detailering voorbeed Termijen, Vrieswijk en Marienburg
Als voorbeeld worden Vrieswijk, Termijen en Mareinstijn genomen. Te denken valt aan:


Alleen de bewoners benaderen in de rijtjeswoningen die praktisch gelijk zijn (ook bijna zelfde
bouwjaar). Wellicht eerst een G100 bijeenkomst organiseren.



Die woningen staan allemaal min of meer aan pleintjes. Het gaat dan om ongeveer 20 pleintjes van
tussen de 20 en 25 woningen. Vaak is daar enige cohesie, omdat men samen verantwoordelijk is.
Vragen of men op en plein eens na wil denken over verduurzamen van het plein,eventueel met
opknappen (mooie steenstrips etc. woningwaarde) of uitbreiden van woningen. Het mooiste is per
pleintje een ‘Project verduurzamen’ te krijgen,maar afhankelijk van de inschrijvingen en vraagtelingen
kunnen pleinen of individuen samen gaan werken om samen kennis uit te wisselen of zaken in te
kopen.



Aangeven dat er demonstratiewoningen zijn met ingrijpende oplossingen waar men kan komen kijken
en die in een plenaire bijeenkomst worden besproken.



Vragen of men aan wil geven welke maatregelen men heeft genomen of van plan is te gaan nemen en
of men die in wil brengen (eventueel met breder visie op klimaatdoelen)



Vragen of eer eventueel behoefte is aan een hypotheekadviseur voor de financiering van deze
ingrijpende verduurzaming die lange termijn investeringen vragen.



Vragen of men op een plein een bijeenkomst wil organiseren om dit onderwerp te bespreken zowel
voor als na en plenaire bijeenkomst.
Hiermee wordt getracht meer gebruik te maken van de inbreng van de bewoners zelf, waarbij mensen niet
worden lastig gevallen met oplossingen die niet bij hun woningtype passen. Het probeert ook gebruik te maken
van de eventuele cohesie die er al is op de pleintjes en probeer bewoners die al iets deden zich te profileren
(participatie; geen arts (deskundige) patiëntbenadering) Dat neemt niet weg dat er geen specialistische kennis
achter de hand moet zijn (casco). Onderzoek naar de achtergronden van bewoners is daarbij wenselijk.
De gegevens van het gasverbruik worden regelmatig bijgewerkt in de buurtcockpit van de buurt en zijn voor
iedereen zichtbaar op de buurt website (huidige tostand en gewnste toestand nar gasloos) . Daar staat ook alle
nuttige informatie horende bij deze huizen en er is en discussie en vraag en antwoord site specifiek voor deze
buurt.
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Marienstein

Totaal gasverbruik woningen (m3)

20.400

Kleinverbruik gas aansluitingen
Gemiddeld elektraverbruik woningen
(kWh/woning)
Totaal elektraverbruik woningen (kWh)
Kleinverbruik elektra-aansluitingen
Eensgezingwoningen
Postcode

17.300

24

23

1.690

2.200

40.600

50.500

24

23

1852SB

1852SG

Zit verschil in hoekwoning of rijtjes woning
Rijtjeswoning zal ongeveer op 1100 zitten bij TG
Flatgebouwen zouden kansrijk zijn voor warmtenet
Lijkt me vorm van blokverarming,wat logisch is. Zou kansrijk zijn
Is voor Kennemer wonen Totaal 40886 m3 zijnde 47 woningen
Overige woningen 174000 m zijnde 119 woningen
Flats
1852SG 1852SK
Postcode
750
Gemiddeld gasverbruik woningen
850
(m3/woning)

1852SN
1852SL

1852SN zijn bongal’ws in de den\\\\
Huis vak me open trap

1852SH

1852SJ

1852SK

1852SB 1852SC 1852SE 1852SH 1852SJ 1852SL 1852SM 1852SB 1852SN Gem

Gemiddeld gasverbruik woningen
(m3/woning)
Totaal gasverbruik woningen (m3)
Kleinverbruik gas aansluitingen

Gemiddeld elektraverbruik woningen
(kWh/woning)
Totaal elektraverbruik woningen (kWh)
Kleinverbruik elektra-aansluitingen

1.500

1.100

36.000

16.500

1.160

1.600

1.620

1.680

1.570

1.500

1.290
1.447

14.000 36.800 37.300 23.500 26.700 36.000 15.400

24

15

12

23

23

14

17

24

12

2.690

2.720

2.580

2.940

3.470

3.640

3.220

2.690

1.700

64.600

40.700

24

15

28.400 67.500 79.900 51.000 51.500 64.600 20.400
11

23

23

14

16

24

12

162

.

Termijen
Zit verschil in hoekwoning of rijtjes woning
Rijtjeswoning zal ongeveer op 1100 zitten bij TG
Flatgebouwen zouden kansrijk zijn voor warmtenet
Lijkt me vorm van blokverarming,wat logisch is. Zou kansrijk zijn
Is voor Kennemer wonen Totaal 40886 m3 zijnde 47 woningen
Overige woningen 174000 m zijnde 119 woningen

1852TD
1852TB

Flats
1852TE
Postcode
Gemiddeld gasverbruik woningen (m3/woning)
Totaal gasverbruik woningen (m3)
Kleinverbruik gas aansluitingen
Gemiddeld elektraverbruik woningen (kWh/woning)
Totaal elektraverbruik woningen (kWh)
Kleinverbruik elektra-aansluitingen

1852TE

1852TJ

1852TA

1852TC

Gem
910

830

869

21.000

19.900

20443
23

23

24

2.140

1.690

1902

49.200

40.600

44694

23

24

23

1852TG

1852TL

1852TH

1852TJ

Eensgezingwoningen
1852TA
Postcode
Gemiddeld gasverbruik woningen (m3/woning)
Totaal gasverbruik woningen (m3)
Kleinverbruik gas aansluitingen
Gemiddeld elektraverbruik woningen (kWh/woning)
Totaal elektraverbruik woningen (kWh)
Kleinverbruik elektra-aansluitingen
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1.630
30.900
19
3.220
61.200
19

1852TB
1.430
22.800
16
3.390
50.800
15

1852TC
1.340
29.400
22
2.890
60.800
21

1852TD
1.550
15.500
10
2.960
29.600
10

Concept

1852TH
1.360
29.900
22
3.320
66.400
20

1852TK
1.350
20.200
15
3.450
48.300
14

1852TG
1.260
25.300
20
3.150
63.000
20

Gem
1412
24232
17
3191
52710
17
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Vrieswijk
Zit verschil in hoekwoning of rijtjes woning
Rijtjeswoning zal ongeveer op 1100 zitten bij TG
Flatgebouwen zouden kansrijk zijn voor warmtenet
Lijkt me vorm van blokverarming,wat logisch is. Zou kansrijk zijn
Is voor Kennemer wonen Totaal 40886 m3 zijnde 47 woningen
Overige woningen 174000 m zijnde 119 woningen

Flats
1852TE
Postcode
Gemiddeld gasverbruik woningen (m3/woning)
Totaal gasverbruik woningen (m3)
Kleinverbruik gas aansluitingen
Gemiddeld elektraverbruik woningen (kWh/woning)
Totaal elektraverbruik woningen (kWh)
Kleinverbruik elektra-aansluitingen

1852TJ
Gem
910

830

869

21.000

19.900

20443

23

24

23

2.140

1.690

1902

49.200

40.600

44694

23

24

23

Eensgezingwoningen
1852TA
Postcode
Gemiddeld gasverbruik woningen (m3/woning)
Totaal gasverbruik woningen (m3)
Kleinverbruik gas aansluitingen
Gemiddeld elektraverbruik woningen (kWh/woning)
Totaal elektraverbruik woningen (kWh)
Kleinverbruik elektra-aansluitingen
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1.630
30.900
19
3.220
61.200
19

1852TB
1.430
22.800
16
3.390
50.800
15

1852TC
1.340
29.400
22
2.890
60.800
21

1852TD
1.550
15.500
10
2.960
29.600
10
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1852TH
1.360
29.900
22
3.320
66.400
20

1852TK
1.350
20.200
15
3.450
48.300
14

1852TG
1.260
25.300
20
3.150
63.000
20

Gem
1412
24232
17
3191
52710
17
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Bijlage 6. Financiering
Financiering bestaat uit een aantal elementen, waarbij het doel is ‘van het gas af; zelfvoorzienend voor zover
mogelijk’. Dat doel dient dan ook tot uitdrukking te komen in het ondersteuningsbeleid. Dat is wat anders dan
allemaal losse technische maatregelen subsidiëren. Criterium is of een woning van het gas af gaat. Welke
maatregelen daarvoor worden genomen is in eerste instantie minder relevant. Wel is het mogelijk sommige
oplossingen uit te sluiten. Van het gas af met een houtkachel die nog meer vervuilt kan niet de bedoeling zijn
zoals ook een nieuwe keuken er niet onder kan vallen (wel witgoed). Bij de financiering wordt gedacht in twee
lijnen voor een buurtproject:


Subsidie, zijnde en bedrag dat een bewoner krijgen als tegemoetkoming in de investering/ kosten. Nu
is dat vaak afhankelijk van losse maatregelen die lastig te monitoren zijn op effectiviteit. Het is geen
beweegreden voor stevig verduurzamen; meer leuk als je toch al wat van plan was. Voor de
buurtsubsidie bij en buurtproject geldt het criterium ‘afsluiten van het gas voor altijd’ ( anders met
boete de subsidie terug). De subsidie dient substantieel te zijn om meedoen aan de buuraanpak
aantrekkelijk te maken. Te denken valt aan 25% met een maximum van €5000 (voorbeeld). De huidige
algemene regeling kan terug naar lagere bedragen.



Subsidie van €5000 is leuk maar als de rest van de middelen ontbreken gebeurt nog niks. Daarom is
financiering nodig. Hiervoor zal een financieringsvoorzienig nodig zijn. De gemeente kan dit
uitbesteden, zelf doen met een Revoving Fund of wellicht is een combinatie mogelijk samen met een
bank. Bij een investering van €20000 voor gasloos zou dan het plaatje zijn:
o € 5000 subsidie
o €5000 achtergestelde lening van gemeente (vorm revolving fund)
o € 10000 lening of hypotheek van de bank.
Dit is nader uit te zoeken en mede afhankelijk van de kosten, rentetarieven etc.
Essentieel is dat de vraag verschuift van een technisch probleem (welke PV panelen koop ik; relatief eenvoudige
vragen) naar een financieel vraagstuk wat complexer is en mensen meestal proberen te vermijden of
versimpelen en daarmee goede investering afwijzen door de hogere initiële investering. Extra dien er dus te
komen:


Goede toelichting op de website over een investeringevaluatie, voorzien van spreadsheets en
voorbeelden



Vaststelen van rendementen en risico’s van investeringen op basis van aangeleverde offertes en
opgegeven opbrengsten.



Kijken of het wenselijk en haalbaar is naast duurzaamheid tevens andere uitbreidingen of
woningverbeteringen door te voeren die niet onder de subsidie vallen.



Kijken of er een taxateur nodig is om eventueel een hogere woningwaarde vast te stellen



Kijken of opnieuw vaststellen van en nieuwe hypotheek een aantrekkelijke optie is.

i

Voor verder verdieping zie (Grin, Rotmans, & Schot, 2010) (Verbong & Loorbach, Governing the energy
transition, 2012) (Verbong, Selm van, Knoppers, & Raven, 2001)
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